Checklist Verhuizen
Verhuizen staat in de top 3 staat van meest stressvolle gebeurtenissen. Met deze handige
checklist houd je het overzicht en verhuis je zonder zorgen.

2 Maanden voor de verhuizing
£

Bekijk kritisch de inhoud van kasten, lades en andere opbergplekken.
Zoek uit wat je wilt bewaren en wat je weg wilt doen.

£

Zet spullen te koop op Marktplaats, neem deel aan een rommelmarkt of laat ze gratis ophalen door
een kringloopwinkel.

£

Inventariseer alle waardevolle spullen die je wilt verhuizen en bekijk de verzekerde waarde.
Verhoog deze eventueel.

£

Maak een verhuismap, voor je facturen, offertes en bonnetjes.

£

Vraag een gratis verhuisofferte aan bij Verhuisbedrijf Utrecht.

£

Is de offerte naar wens? Onderteken hem en plan een vehuisdatum in.

1 Maand voor de verhuizing
£

Zeg je huurcontract op.

£

Breng de school van je kinderen op de hoogte en zoek een nieuwe school.

£

Vraag schoolrapporten op, of laat ze opsturen naar de nieuwe school.

£

Vraag je huisarts naar een geschikte vervanger in je nieuwe woonplaats.

£

Informeer bij je verzekeringsmaatschappij of er aanpassingen nodig zijn.

£

Verhuis je op kosten van een bedrijf? Vraag je werkgever dan wat ze vergoeden.

£

Maak de aanstaande verhuizing bekend bij je omgeving.

£

Geef je nieuwe adres alvast door bij:
● Je werkgever
● Gemeente gebonden instanties (huisarts, tandarts etc.)
● School en opleidingen
● Ziektekostenverzekeraars
● Bank(en)
● Verzekeringsmaatschappijen
● Verenigingen
● Dagbladen, weekbladen, tijdschriften
● De Belastingdienst
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Checklist Verhuizen
1 Maand voor de verhuizing
£

Is er geen nieuwe bewoner bekend op het moment dat u verhuist? Vraag je energiebedrijf om de
voorzieningen na de verhuizing af te sluiten.

£

Informeer of je op de nieuwe locatie stromend water, gas en elektriciteit hebt

£

Vraag informatie op over nutsvoorzieningen in je nieuwe woonplaats.

£

Regel eventueel tijdelijke opslagruimte in je nieuwe woonplaats.

£

Schaf verhuisdozen en andere verhuismaterialen aan, als je zelf gaat verhuizen.

£

Heb je een parkeervergunning voor de verhuiswagen of verhuislift (optioneel)?
Vraag deze aan bij de gemeente.

£

Houd een lijst bij met spullen die je direct na de verhuizing nodig hebt.
Die kun je in een ‘direct nodig’ verhuisdoos stoppen.

3 Weken voor de verhuizing
£

Pak de eerste spullen in, zoals boeken of seizoensgebonden kleding.

£

Ruim ontvlambare spullen op, zoals vuurwerk, lucifers en reinigingsmiddelen.

£

Verhuis je antieke meubels? Laat ze eventueel taxeren.

2 Weken voor de verhuizing
£

Ontruim kledingkasten bij sportclubs of sportscholen.

£

Breng biebboeken terug.

£

Verwijder de laatste spullen die je niet mee wilt verhuizen

£

Bevestig alle afspraken.

£

Achterhaal van je nieuwe huis de afmetingen van de kamers en ramen.
Dit is handig bij het indelen van de ruimtes.

£

Informeer wanneer de gemeentereiniging langskomt

£

Achterhaal wanneer de schoorsteen voor het laatst is geveegd.

£

Koop verhuiskaarten of adreswijzigingskaarten en vul ze vast in.
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Checklist Verhuizen
1 Week voor de verhuizing
£

Pak de laatste verhuisdozen in.

£

Bevestig je adres-, contacten telefoongegevens bij je verhuisbedrijf.

£

Reserveer eventueel extra diensten, zoals in- en uitpakhulp.

£

Wil je meer spullen verhuizen dan aanvankelijk opgegeven?
Meld het bij je verhuisbedrijf, zodat ze er rekening mee kunnen houden. .

1 Dag voor de verhuizing
£

Leeg, ontdooi en poets je diepvries minimaal 24 uur voor de verhuizing.
In de lades kun je extra spullen opbergen.

£

Ontkoppel electrische apparaten, zodat ze langzaam af kunnen koelen.

Op de verhuisdag
£

Wees op tijd aanwezig, of zorg dat een vertegenwoordiger aanwezig is.

£

Loop de dag door met de verhuiscoördinator.

£

Loop een laatste ronde door je huis en controleer dat:
● Alle lichten zijn uit
● Ramen en deuren zijn afgesloten.
● Het huis is hellemaal leeg
● Er bevinden zich geen reservesleutels meer in en om het huis.

Op de nieuwe locatie
£

Wees op tijd aanwezig.

£

Zorg dat er ruimte is voor de verhuiswagen en eventueel de verhuislift.

£

Geef aan waar de spullen neergezet moeten worden.

£

Controleer de verhuisde spullen op eventuele beschadigingen.

£

Stop de verhuisbon in je verhuismap.

£

Schakel apparaten niet direct in, maar laat ze rustig op temperatuur komen.

£

Extra hulp nodig, bijvoorbeeld bij het uitpakken? Vraag het ons.

£

Geniet van je geslaagde en stressvrije verhuizing.
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Over Verhuisbedrijf Utrecht
Bij Verhuisbedrijf Utrecht sta jij als klant centraal. Jij wilt de
hoogste kwaliteit voor de laagste prijs en dat is precies wat je
krijgt. Bijvoorbeeld door gemotiveerde en streng geselecteerde
studenten samen te laten werken met ervaren verhuizers.
Dit scheelt je direct in je portemonnee en je bent verzekerd van

Onze diensten

een eersteklas verhuizing. Zo boek je een verhuisbus met 2
verhuizers al voor slechts 242 euro per dagdeel! Bovendien
verhuis je wanneer jij dat wilt. Ook in het weekend, de avonduren

Wil je goedkoop verhuizen met

of op feestdagen en altijd zonder toeslagen. Je weet precies waar

een ervaren verhuisbedrijf?

je aan toe bent.

Verhuisbedrijf Utrecht is de beste
en voordeligste op de

● Bereken hier wat jouw verhuizing kost

Nederlandse markt.
We helpen je graag met:

Verhuisbedrijf Utrecht
030 - 205 4444

● Verhuizen

www.verhuisbedrijfutrecht.nl

● Inpakken

info@verhuisbedrijfutrecht.nl

● Klussen
● Ontruimen
● Zakelijke verhuizingen
Alle diensten zijn beschikbaar
met en zonder verhuiswagen.

Verwachtingen overtreffen
Ons doel is jouw verwachtingen
overtreffen. Dat zeggen we niet
alleen, maar dat maken we ook
waar.
Klanten beoordelen ons op de
onafhankelijke beoordelingssite
Klantenvertellen.nl met een 8,6.
Maar liefst 100% van hen beveelt
ons aan.

