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Download of vraag naar bouwtekeningen en plattegronden
Bekijk direct of de breedte- lengte en hoogtematen op de plattegrond 
staan. Zo kan je het huis al intekenen met bijvoorbeeld je nieuwe of 
huidige meubelen.

Waar zit de meterkast?
Bekijk dan direct welke aansluitingen er zitten, hoe ziet de groepenkast 
eruit en wat voor internetkabel komt er binnen? Staat er al een router of 
staat deze ergens anders?

Stopcontacten
Zet de stopcontacten op je plattegrond als deze er nog niet bij staan. 
Zo kan je bepalen of er nog extra stopcontacten bij moeten en welke 
apparatuur je er kan plaatsen. 

Check de aansluiting op het gasnet
Bepaal waar de koelkast, vriezer, oven, wasmachine, droger, etc. moeten 
komen

Controleer de cv-installatie
Hoe oud is de installatie en is die al aan vervanging toe? Houdt ook 
rekening met een eventuele (hybride) warmtepomp (verplicht vanaf 
2026)

Ramen en deuren opmeten
Zorg dat je weet wat er doorheen past, en wat eventueel niet (dus wat er 
uit elkaar moet) of via een andere weg naar binnen moet.

Kabel, Telefoonlijn of Glasvezel?
Voordat je je huis in gaat is het fijn als dit geregeld is zodat je weet hoe 
je internet, televisie en telefonie kunt gebruiken. Het is ook handig om te 
checken waar in het huis er aansluitingen zitten.

Laat je informeren over de VVe of woningbouwverening en de vereisten 
die daar worden gesteld.
Mag je bijvoorbeeld huisdieren houden of een eigen bedrijf aan huis 
hebben? Welke kosten worden met elkaar gedeeld en welke zijn voor 
jezelf?

Wie is de netbeheerder voor gas, water en elektriciteit?

01. Bij aanvang van het huren of kopen van je 
nieuwe woning
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Schrijf je in bij de nieuwe gemeente
Dit is vaak handig om direct te regelen.

Onderzoek welke tarieven gelden voor gemeentelijke belastingen

Verdiep je in het afval ophalen en scheiden
Moet je afval scheiden? Wanneer wordt dit opgehaald?

Weet waar de gemeentewerf/stort zit

Wat voor fasciliteiten zijn er in de buurt. 
Denk hierbij aan scholen, een winkelcentrum, huisarts, tandarts, apotheek, 
sportvereniging of kinderdagverblijf. Met zo’n shortlist kom je beslagen ten 
eis in je nieuwe woonplaats en kan je snel en makkelijk aan het sociale 
verkeer deelnemen.

Is er een parkeer gelegenheid?
En of je daar eventueel een parkeervergunning voor nodig hebt

02. Inschrijven in de nieuwe gemeente
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Vraag offertes aan bij een verhuisbedrijf
Reserveer op tijd, om te voorkomen dat de bedrijven al vol zitten.

Regel een verhuislift als dat nodig is of laat het regelen door STERK

Zeg diensten op jouw adres op
Bijvoorbeeld: internet, beveiliging schoonmaker, huurcontract, krant, 
abonnementen en automatische afschrijvingen. Maar ook je garagebox, 
sportschool etc.

Vraag verhuisverlof aan op uw werk, of neem een vrije dag op.

Maak afspraken over de vloerbedekking, gordijnen, meubilair, etc.

Informeer naar huursubsidie

Koop verhuisdozen
Begin op zolder en/of de berging alvast met inpakken.

Verkoop spullen die je niet meeneemt
Marktplaats is een drama maar je kan tegenwoordig ook goed verkopen 
via facebook marktplaats. Daarnaast kan je altijd spullen in leveren bij de 
kringloopwinkel.

Vergelijk internet, televisie en telefonie
Een nieuw abonnement is vaak erg interessant. Er zijn vaak goede 
aanbiedingen te vinden.

Wie moet je niet vergeten een verhuismelding te geven?

03. 2 tot 3 Maanden voor de verhuizing

https://sterkontruimingen.nl/offerte-aanvragen
https://nieuwehoop.nl
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Sluit een inboedel- en opstalverzekering af bij je 
verzekeringsmaatschappij

Zeg gas, water en licht op bij je huidige leverancier.

Huur een busje of verhuiswagen als je zelf verhuist

Regel eventuele oppas voor uw kinderen voor op de verhuisdag

Huur extra opslagruimte als je die nodig hebt

Zorg dat je je vriezer alvast leeg maakt zodat je deze makkelijker mee kan 
nemen.

Verzamel alle (reserve)sleutels van de huidige woning

Vraag een aantal vrienden of familieleden om je te helpen bij het 
verhuizen of het klussen

Plan een housewarming. 
In Nederland zijn we niet zo van de Housewarming maar dit begint wel 
steeds vaker voor te komen. Het is een mooi moment om je buren te leren 
kennen, je vrienden weer eens te zien én eventueel cadeautjes te krijgen 
voor je nieuwe huis ;)

Regel dekens voor zware waardevolle spullen
We zien geregeld dat hier niet aan wordt gedacht. Toch beschadigen 
grote waardevolle spullen wel eens tijdens het vervoeren.

Geef je adreswijziging door bij PostNL en Sandd

04. Een maand voor de verhuizing
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Haal boodschappen voor tijdens de verhuizing

Ruim het nieuwe huis op en start met schoonmaken

Geef iedere kamer in uw nieuwe huis een nummer
Hang het nummer op bij de deuren en schrijf hetzelfde nummer steeds 
op de dozen die voor die kamer bestemd zijn. Je kan eventueel ook met 
kleurcodes werken

Zorg ervoor dat de afvalcontainer leeg is
Dan kun je op de verhuisdag makkelijker wat weggooien als dat nodig is.

Demonteer lampen en gordijnen alvast

Start met het uit elkaar halen en inpakken van meubels

Zorg voor voldoende vuilniszakken
Geloof ons.. de hoeveelheid zooi dat er overblijft of weggegooid moet 
worden tijdens een verhuizing wordt altijd zwaar onderschat! 

05. Een week voor de verhuizing

https://sterkontruimingen.nl/wat-zijn-goede-verhuisdozen/
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Leeg de koelkast en maak deze schoon
Laat de koelkast en vriezen even bijkomen op het nieuwe adres en schakel 
ze dan pas in. In de handleiding staat hoe lang dit moet duren.

Reserveer alvast een goede parkeerplek voor de verhuiswagen
Je kan eventueel met twee of 3 buitenstoelen de parkeerplaatsen afzetten 
of natuurlijk met een lint ertussen of iets dergelijks.

Sluit alle kasten, eventueel met tape
Dit voorkomt dat deze beschadigen tijdens het vervoeren.

Zet de trommelbeveiliging van de wasmachine en droger vast

Zet nog wat lege dozen klaar om uw laatste spulletjes die achter zijn 
gebleven nog mee te nemen.

Spreek met de mensen die je komen helpen om een goede taakverdeling 
te maken

Als laatste; ga op tijd naar bed! 
Morgen wordt een intensieve dag!

06. Een dag voor de verhuizing
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Pak de laatste gordijnen en lampen in

Verdeel de taken en start met verhuizen

Neem de laatste meterstanden op
Noteer ze bijvoorbeeld in je telefoon of maak een (scherpe) foto.

Maak alvast lunch voor alle aanwezigen

Maak het huis schoon voor de nieuwe bewoner

Sluit alle ramen en deuren

Controleer het huis op achtergebleven spullen
Daar waren de dozen van gisteren goed voor

Check of je alle lichten en de verwarming hebt uitgedaan

Geef de huissleutels aan de nieuwe eigenaar, makelaar of verhuurder

07. Dé dag van de verhuizing
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Geef de adreswijziging door aan de nieuwe gemeente
Doe dit binnen maximaal 5 dagen na de verhuizing.

Meld eventuele verhuisschade bij het verhuisbedrijf

Genieten van je nieuwe huis!

08. Dé dag NA de verhuizing
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