
Je huurt
Overeenkomst opzeggen en de nodige herstellingen (laten) uitvoeren aan je huurwoning, om problemen te 
voorkomen bij de plaatsbeschrijving.

Verlof 
Verwittig je werkgever over je geplande verhuis en plan je verlofdagen. 

School
De huidige school op de hoogte brengen en je kinderen inschrijven in de nieuwe school.

Plattegrond
Noteer de afmetingen van je nieuwe woning en maak een plan. 
Dit kan je ook op je verhuisdag gebruiken om je meubilair in de juiste kamers te laten plaatsen. Handig!

Helpende hand 
Ga op zoek naar een verhuisbedrijf of verhuiswagen. Breng ook vrienden en familie op de hoogte, ze willen 
misschien wel een handje komen helpen?

Inrichting 
Nu heb je nog tijd om ideeën op te doen, in winkels, op sites en via speciale apps. Je nieuwe interieur gevonden? 
Informeer naar de leveringstermijn wanneer je bestelt.

 Proximus
 Geef je verhuis door, wij doen de rest!
 
 Proximus 
 Nu kan je al perfect je abonnementen aanvragen

 •  Je bent al klant? Vul je Pack aan met nieuwe producten.
 •  Nog geen klant?
  - Kies je Pack
  - Zeg je huidige abonnementen tijdig op

Instanties die je nu al kan verwittigen
•  Je werkgever of VDAB, Actiris of Forem als je werkzoekende bent
•  Je water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers
•  De bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) waar je klant bent
•  Je huisarts, tandarts,… 
•  De kranten en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
•  Bij bestellingen houd je best al rekening met je verhuis

Materiaal
Zorg voor verhuisdozen en etiketten, je gaat ze nodig hebben! Houd oude dozen en kranten bij.
Online vind je al een ruim aanbod aan allerlei dozen.
Bijvoorbeeld: www.kodibox.be  / www.2ememain.be / www.kapaza.be

Op je nieuw adres
Ga de nieuwe omgeving al eens verkennen

Checklist voor je verhuis

maanden voor 
de verhuis

maand voor 
de verhuis
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http://www.cbd-bkv.be
http://www.proximus.be/nl/id_f_cr_hbsres_move/		particulieren/producten/r-orphans/forms/mijn-proximus-producten-verhuizen.html
http://www.proximus.be/nl/id_cr_packmsub/particulieren/producten/pack-internet-tv-telefonie-gsm/pack-internet-digitale-tv-telefoon-gsm-comfort-maxi.html
http://www.proximus.be/nl/id_ar_canlettert/particulieren/producten/r-orphans/uw-opzeggingsbrief-opstellen.html
www.kodibox.be
http://www.2ememain.be/divers/divers/cartons-de-d%C3%A9m%C3%A9nagement/
http://www.kapaza.be/fr/autres?ca=0&l=0&q=caisses+de+d%E9m%E9nagement&cg=7020&w=3&ps=&pe==


Dozen vullen en spullen sorteren 
Begin al met inpakken van je dozen (eerst de dingen die je minder regelmatig gebruikt) en bekijk meteen  
ook wat je wil houden en wat je kan wegdoen (verkopen op rommelmarkt, naar Kringwinkel brengen,…).

Even checken 
Ga na of de bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) je gegevens hebben aangepast voor  
permanente opdrachten (huur, sparen) en de domiciliëring.

Post doorsturen
Neem contact op met je postkantoor, dan komt je post automatisch op je nieuwe adres aan. Handige service!

Parkeerplaats
Voor de verhuiswagen reserveren. Lijkt evident, maar moet zeker op je takenlijst staan!

 Proximus
 de technicus komt op de afgesproken datum alles installeren.

Sleutels
Indien nodig, laten bijmaken. Afspraak maken voor de overhandiging van de sleutels, zowel voor de nieuwe  
als voor de oude woning.

Dozen verhuizen
Dingen die je niet veel nodig hebt, al inpakken en naar de nieuwe woning brengen.

Koelkast en diepvries
Een paar dagen van te voren moeten ze ontdooid worden.

Kinderen en huisdieren
Regel opvang voor je kinderen en geef je huisdieren tijdelijk onderdak bij familie of vrienden,  
da’s een hele bekommernis minder de dag zelf.

Huisdieren 
Regel opvang voor je huisdieren, da’s een bekommernis minder de dag zelf.

Kluisje
Kostbare bezittingen zoals geld en juwelen kan je tijdelijk onderbrengen in een kluisje bij de bank.  
Voelt een pak veiliger.

Inrichting 
Haal je schildersgerief maar boven, begin met de decoratie van de nieuwe woning, meubels plaatsen,… 

Schoonmaken 
Je moet natuurlijk ook schoonmaken, en nog wel dubbel ook. Zo laat je je oude woning netjes achter  
en je nieuwe stek is toch al wat op orde. 
 
 
Overlevingspakket
• Zo’n pakket gaat zijn nut nog bewijzen!
 - eerste hulp verbanddoos
	 -	koffiezetapparaat,	waterkoker
	 -	koffie(filters),	thee,	suiker,	melk,	frisdrank
 - bekers, lepeltjes en messen
 - toiletpapier, zeep en schoonmaakmiddelen, poetsgerief
 - handdoek, theedoek
 - schaar, touw, kleefband
 - pen en papier

Goede start 
Informeer	je	verhuisfirma	over	de	indeling	van	je	nieuwe	huis	(met	een	plattegrond	bvb.)	zodat	je	meubilair	
meteen in de juiste kamer wordt geplaatst.

Alles is verhuisd?  
Doe toch nog een laatste controle, het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er niets achterblijft.

Genieten 
Van je eerste avond in je nieuwe ‘thuis’ en van Proximus TV, internet,….

weken voor  
de verhuis

Verhuisdag zelf

week voor 
de verhuis

2

https://dmm.bpost.be/


Schade 
Eventuele schade veroorzaakt door de verhuis vaststellen. 

Meterstanden 
Noteer de standen voor elektriciteit, gas en water.

Je huurt?  
Dan is een plaatsbeschrijving  aangeraden. Hier bestaat een checklist voor.

Onderhoud  
Controleer of er toestellen een onderhoudsbeurt nodig hebben, zoals de verwarmingsketel.

Naar de gemeente 
Nu	moet	je	officieel	je	domicilie	veranderen	bij	de	bevolkingsdienst	van	je	nieuwe	gemeente.

Instanties die automatisch worden verwittigd
•		Zodra	je	adreswijziging	officieel	is,	worden	een	aantal	instanties	automatisch	op	de	hoogte	gebracht
 - jouw ziekenfonds
 - het RIZIV
 - de belastingadministratie
 - je kinderbijslagfonds
 - je kas voor werkloosheidsuitkeringen
 - het OCMW
Je auto 
Laat je adres op het inschrijvingsformulier aanpassen binnen 2 weken na verhuis.

Feestje!    
Nodig vrienden en familie uit voor een housewarming ;-) 

Vlak na  
de verhuis 
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http://www.vreg.be/nl/meteropname-bij-verhuizing
http://www.belgium.be/nl/huisvesting/huren_en_verhuren/plaatsbeschrijving
http://www.wikifin.be/nl/tools/checklists-tips/checklist-plaatsbeschrijving-bij-huren-van-een-woning

