
3 maanden vooraf
Verhuisfirma, - wagen en - lift regelen
Als je kinderen hebt: nieuwe school zoeken

De    erhuischecklist
Alles wat je moet regelen bij een verhuis.

1 maand vooraf
Specifieke verhuisdatum vastleggen en verlof aanvragen op je werk
Als je zonder firma verhuist: familie en vrienden optrommelen en hun warm maken voor je verhuis
Regel een oppas voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag
Meet de kamers in je nieuwe huis op, zodat je zeker bent dat al je meubels erin kunnen
Koop of verzamel verhuisdozen en begin rustig met inpakken van spullen die je niet vaak gebruikt

2 weken vooraf
Regel parkeerborden en een plek voor de verhuiswagen en - lift
Vraag de verhuurder/verkoper naar de sleutel van je nieuwe huis
Laat sleutels bijmaken bij de sleutelmaker
Ruim je oude huis grondig op en schenk spullen die je niet gebruikt weg
Label ingepakte dozen met de ruimte waar ze in het nieuwe huis moeten terechtkomen
Begin met het demonteren van enkele meubels

1 week vooraf
Pak de rest van je spullen in en laat enkel het hoognodige staan
Ga het nieuwe huis al  eens grondig poetsen
Maak één doos met essentiële spullen: sleutels, opladers, EHBO-spullen, verhuisdocumenten,...

1 dag vooraf
Zorg dat alle kasten in je oude huis leeg zijn
Pak de laatste spullen in 
Maak een koffertje voor de eerste nacht in je nieuwe huis
Voorzie eten en drinken voor de helpers
Diepvries en koelkast uittrekken en ontdooien
Alle elektrische apparaten ontkoppelen

Verhuisdag
Verhuiswagen slim inladen: wat je als eerste wil uitpakken zet je er als laatste in 
Vervoer breekbare voorwerpen apart met de auto
Hang alle sleutels aan 1 sleutelbos

Wie breng je op de hoogte van je adreswijziging?
Huisdokter
Tandarts
Ziekenfonds
Apotheker

Verzekeringsmaatschappij
Elektriciteit, gas, watermaatschappij
Kabel, telefoon, internetmaatschappij
Belastingsdienst

Bank
School, verenigingen en sportclubs
Gemeente
Abonnementsdiensten (kranten, tijdschriften,...)
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