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Dé vernieuwde ‘VBU Verhuischecklist’
Een goede voorbereiding is het halve werk en dat is ook het geval met verhuizingen.
Daarom is het erg handig om voor een soepele verhuizing een checklist verhuizen
bij de hand te hebben.
Bij Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) helpen wij je hier graag bij en daarom hebben wij
de ultieme checklist voor je gemaakt. Onze perfecte checklist helpt je van begin
tot eind zodat je precies weet wat je moet regelen.

1. DRIE MAANDEN VOOR DE VERHUIZING
Veranderd je woonsituatie?
Ga je kleiner wonen? Kijk goed dan naar de beschikbare ruimte
in de nieuwe woning. Zodat je kritisch naar de inhoud van je kasten,
lades en andere opbergplekken kunt kijken. Wanneer je groter gaat
wonen is dit waarschijnlijk niet nodig, maar je hebt nu wel de kans
om oude spullen die je toch niet meer gebruikt niet mee te verhuizen.
Teveel spullen in huis?
Je hoeft de spullen die je niet meer wilt niet weg te gooien.
Je kunt de waardevolle spullen ook inventariseren en op Marktplaats
of Vinted te koop zetten. Heb je hier geen tijd voor? Dan kun je ze ook
gratis op laten halen door familieleden, vrienden of de kringloop.

Maak een verhuismap
Maak een verhuismap met alle facturen, offertes en bonnetjes
zodat je alle belangrijke papieren netjes bij elkaar hebt.
Vraag verhuisoffertes aan
Begin met het aanvragen van verhuisoffertes. Dit kan je bij VBU gratis!
Bevalt onze offerte? Plan dan je verhuisdag in met een van de
verhuisspecialisten van VBU!

2. TWEE MAANDEN VOOR DE VERHUIZING
Zeg je huurcontract op
Vergeet andere contracten zoals gas-, water en licht niet.
De nieuwe bewoners regelen dit zelf.
School inlichten nieuw adres
Je kunt op de scholen van de kinderen de verhuizing
doorgeven en alles op de nieuwe school alvast goed
regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overblijven
en/of naschoolse activiteiten.
Nieuwe huisarts zoeken
Schrijf je uit de bij de huisarts en zoek een nieuwe
huisarts in je nieuwe woonplaats.
Controleer polissen
Heb je een inboedel verzekering voor je oude woning?
Controleer in de polis of er aanpassingen voor de
nieuwe woning nodig zijn.
Op de kosten van de baas
Verhuis je op kosten van je werkgever?
Kijk de voorwaarden goed na en regel alles netjs op tijd.
Informeer je omgeving
Laat je omgeving alvast van de verhuizing weten.
Het is altijd leuk om hulp en steun te krijgen.
En oja, cadeautjes ook;)

Gas, water licht regelen
Controleer of er in de nieuwe woning al gas, water en licht
aansluitingen zijn. Zoek op het internet naar informatie
over de nutsvoorzieningen in je nieuwe woonplaats.
Opslagruimte huren
Kun je op de verhuisdag zelf nog niet alle spullen mee verhuizen?
Dan kun je bij VBU eventueel ook een opslagruimte huren.

VB

Verhuismaterialen inslaan
Als je zelf gaat verhuizen kun je alvast verhuismaterialen aanschaffen.
Denk hierbij aan verhuisdozen, tape en verhuisdekens.

Vergunningen regelen
Heb je een vergunning nodig voor een verhuiswagen of verhuislift?
Dan kun je bij de nieuwe gemeente een parkeervergunning aanvragen.
Belangrijke spullen dichtbij
Stop in een doos de spullen die je direct na de verhuizing
nodig zult hebben zodat je deze apart kunt houden.

Opvang regelen
Opvang regelen voor kinderen en/of huisdieren is erg belangrijk.
Zo kun jij je op de verhuisdag zelf concentreren op de verhuizing
en loopt niemand je in de weg. Regel opvang op tijd zodat het
straks niet te laat is.

3. DRIE WEKEN VOOR DE VERHUIZING
Verhuizen naar een nieuwe gemeente
Ga je naar een nieuwe gemeente verhuizen?
Schrijf je dan uit bij je oude gemeente.
Regel ook je gemeentelijke belastingen goed.
Verhuisdozen inpakken
Begin met het inpakken van je inboedel. Begin hierbij
met het inpakken van boeken of seizoensgebonden
kleding. Verhuisdozen inpakken heb je zo door!

Gevaarlijke spullen
Ruim ontvlambare spullen op, zoals vuurwerk,
lucifers en reinigingsmiddelen.
Antieke stukken
Verhuis je antieke meubels? Laat ze eventueel taxeren.
Dit kan ook bij VBU! Neem contact op voor meer informatie.
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4. TWEE WEKEN VOOR DE VERHUIZING
Verhuizen naar een nieuwe gemeente
Ga je naar een nieuwe gemeente verhuizen?
Schrijf je dan uit bij je oude gemeente.
Regel ook je gemeentelijke belastingen goed.
Verhuisdozen inpakken
Begin met het inpakken van je inboedel. Begin hierbij
met het inpakken van boeken of seizoensgebonden
kleding. Verhuisdozen inpakken heb je zo door!

Gevaarlijke spullen
Ruim ontvlambare spullen op, zoals vuurwerk,
lucifers en reinigingsmiddelen.
Antieke stukken
Verhuis je antieke meubels? Laat ze eventueel taxeren.
Dit kan ook bij VBU! Neem contact op voor meer informatie.

5. EEN WEEK VOOR DE VERHUIZING
Laatste verhuisdozen inpakken
Pak de laatste verhuisdozen in. De professionele verhuizers van
VBU kunnen je hier ook bij helpen. Wij hebben een uitstekende
in- en/of uitpakservice waar je gebruik van kunt maken.
Bevestig contactgegevens bij verhuisbedrijf
Bevestig uw adres-, contacten telefoongegevens bij uw verhuisbedrijf.

Extra verhuisdiensten regelen
Reserveer eventueel extra diensten, zoals in- en uitpakhulp.
Meer spullen verhuizen?
Wilt u meer spullen verhuizen dan aanvankelijk opgegeven?
Meld het bij uw verhuisbedrijf, zodat ze er rekening mee
kunnen houden.

6. EEN DAG VOOR DE VERHUIZING
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Koelkast en vriezer legen
Leeg, ontdooi en poets uw diepvries minimaal 24 uur voor de
verhuizing. In de lades kun uw extra spullen opbergen.

Elektronica afkoppelen
Ontkoppel elektrische apparaten, zodat ze langzaam af
kunnen koelen.

7. OP DE VERHUISDAG

Wees op tijd
Begin op tijd. Heb je onze professionele verhuizers ingehuurd?
Zorg er dan voor dat je op tijd klaar staat zodat de verhuizers
direct kunnen beginnen met inpakken.
Zorg voor genoeg ruimte
Zorg dat er overal genoeg ruimte is voor de verhuiswagen
en/of de verhuislift.
Maak gebruik van labels
In de nieuwe woning kun je aangeven waar je spullen neergezet
moeten worden. Maak hiervoor gebruik van handige verhuisstickers.

Let op met elektronica
Laat elektrische apparaten eerst rusten voordat je ze inschakelt.
Loop alles langs
Loop alles nog één keer zelf goed langs en herhaal dit nogmaals
met de verhuiscoördinator.
Alle lichten zijn uit.
Ramen en deuren zijn afgesloten.
Het huis is helemaal leeg.
Er bevinden zich geen reservesleutels meer in en om het huis.

8. DAG NA VERHUIZING
Controleer beschadigingen
Controleer de verhuisde spullen op eventuele beschadigingen.

Een nieuw hoofdstuk
Begin met het inrichten van je nieuwe woning!

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

Eindelijk relaxen
Geniet van de geslaagde en stressvrije verhuizing.
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