
 

 

 

Ga je verhuizen? 

Wij helpen je met een handige checklist 
 
 
1-2 maanden voor je verhuizing

 Spullen die je niet meeverhuist verkopen, 
weggeven of weggooien 

 Een verhuizer regelen of zelf een busje 
huren en familie/vrienden vragen 

 Huur opzeggen (denk aan de borg) 
 School / opvang van je kinderen informeren 
 Informeren naar mogelijkheid huurtoeslag / 

huurtoeslag wijzigen 
 

 Verhuisverlof aanvragen bij je werkgever 
 Kinderen aanmelden bij nieuwe school / 

kinderopvang 
 Opmeten van je nieuwe huis 
 Checken of je een vergunning nodig hebt 

voor het parkeren van de  verhuiswagen 
 
 

 
1 maand tot twee weken voor je verhuizing  
 

 Huurtoeslag regelen 
 Belastingteruggaaf hypotheekrente 

regelen 
 Teruggaaf gemeentelijke belastingen 

regelen 
 Adreswijziging doorgeven aan belangrijke 

bedrijven via PostNL.nl/verhuisservice 
 Verzekeringen regelen (Opstal & Inboedel) 

of verzekeringen verhuizen via de PostNL 
Verhuisservice 

 Regelen doorsturen van je post via de 
PostNL verhuisservice 

 Inschrijven nieuwe gemeente (dit mag 
vanaf 4 weken voor je verhuisdatum tot 5 
dagen erna) 
 

 
 
 

 Energiecontract verhuizen (gratis via de 
PostNL verhuisservice) of opzeggen en 
opnieuw afsluiten  

 Waterleverancier informeren (info via de 
PostNL verhuisservice) nieuw adres 
doorgeven, opzeggen of aanmelden in 
nieuwe regio  

 Verhuizing vaste telefoon/internet/tv 
regelen (gratis via de PostNL 
Verhuisservice) 

 Parkeervergunning opzeggen of 
omzetten/regelen 

 Check bij je nieuwe gemeente hoe het zit 
met huisvuil, afvalpas, hondenbelasting, 
andere gemeentelijke belastingen 

 



 

1-2 weken voor je verhuizing 

 Laatste spullen weggeven of opslag regelen 
 Reiskostenvergoeding aanpassen op je 

werk 

 
 Adreswijziging doorgeven aan 

vrienden/familie 
 Bibliotheekboeken terugbrengen

 Een tas/map maken met belangrijke 
spullen, zodat je die meteen kunt vinden 

 Opvang regelen voor de kinderen, 
huisdieren op de verhuisdag 

 Verhuisdozen, tape, bubblewrap, 
inpakpapier, verhuisdekens en labels 
regelen als je zelf verhuist of inpakt 

 

1 week voor je verhuizing 

 Starten met dozen inpakken en labelen 
 Je nieuwe huis schoonmaken 
 Afvoer grofvuil regelen 
 Vaste lampen afnemen 
 Sleutels oude huis verzamelen (zijn er nog 

mensen die sleutels van je hebben?) 
 

 
 

 Opzij zetten van spullen die je nodig hebt 
tijdens je verhuizing (kopjes, suiker, 
koffiezetapparaat, thermoskan, mes, e.d.) 

 Regelen drinken/snacks/maaltijden voor de 
eerste verhuisdag 

 Informeer je buren over je verhuizing.

 

1-2 dagen voor je verhuizing 

 Vriezer ontdooien en schoonmaken.  
 Koelkast zoveel mogelijk leegmaken en 

schoonmaken 
 Sleutels nieuwe huis laten bijmaken 

 

 
 Trommelbeveiliging wasmachine en droger 

vastzetten 
 Meubels uit elkaar halen en laatste dozen 

inpakken 
 Zet je parkeerplaatsen af met twee auto’s of 

vuilnisbakken en lint 
 

Verhuisdag 

 Laatste dingen inpakken (handbagage met 
kleding, toiletspullen en belangrijke 
documenten) 

 Raambekleding slaapkamers afhalen 

 

 Water, gas en elektra afsluiten 
 Alle ramen en deuren sluiten 
 Afscheid nemen buren 
 Schoonmaken oude huis (eventueel de dag 

erna) 

 

 


