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De grote, onafhankelijke
Energielabeldirect verhuis-checklist!

Een verhuizing vraagt veel voorbereiding. Gelukkig zijn er diverse handige checklists
te vinden op internet. Maar welke lijst is nu compleet? Energielabeldirect heeft dit
voor u opgelost. We hebben namelijk alle lijsten die op internet te vinden zijn naast
elkaar gelegd en op basis daarvan de meest complete lijst gemaakt die er te vinden
is. En die heeft u nu ook. Succes met de verhuizing!

Bent u tevreden met deze lijst? Dan kunt u dat natuurlijk altijd laten blijken door bij
Energielabeldirect uw energielabel te boeken.
www.energielabeldirect.com

Ga verder naar de checklist!

Meer dan 3 maanden van tevoren

0 - 3 Maanden van tevoren

Aannemer selecteren voor een eventuele verbouwing

Verhuisdozen (o.a. garderobe verhuisdozen, erg handig),

Schilder selecteren voor eventueel schilderwerk

dekens en een verhuislift bestellen. Zorg voor speciale

Offertes opvragen voor nieuwe keuken en badkamer

dozen of materialen voor kwetsbare apparatuur als

Offertes opvragen voor verduurzaming van de nieuwe

computer en stereo. Doe dit op tijd, zodat u ruim van

woning, zoals isolatie (vloer, dak, gevel, glas), vervanging

tevoren al kunt beginnen met inpakken

installaties (warmtepomp) en zonnepanelen of -boilers.

Vervoer / transport regelen (verhuisbus / steekwagen of

De nieuwe woning opmeten: vloer- en raambekleding en

aanhangwagen)

zonwering bestellen (levertijden kunnen aanzienlijk zijn

Tijdelijke extra opslagruimte huren

en slapen zonder gordijnen is vervelend)

Offertes aanvragen voor telefoon-, internet- en TV-

Bouwtekeningen (incl. hoogte-, lengte- en

aansluitingen

breedtematen) en plattegronden opvragen bij de

Offertes aanvragen bij energieleveranciers en eventueel

verkopende partij, dan wel bij de gemeente.

opzeggen bestaande contracten

Notaris selecteren

Vrije dagen aanvragen

Maandelijkse belastingteruggaaf aanpassen

Gemeentegids van uw nieuwe woonplaats bestellen

Huurtoeslag aanpassen

(huisvuil, afvalpas, hondenbelasting, rioolheffing,

Offertes aanvragen bij verhuisbedrijven

afvalstoffenheffing, etc.)

Nieuwe basisschool / BSO / middelbare school zoeken

Overnamekosten bespreken met de koper / nieuwe

Oude school informeren over vertrek

huurder van uw huidige huis

Huur van de woning en garagebox opzeggen

Overnamekosten bespreken met de verkoper /

Controleren of de verhuizing verzekerd is

verhuurder van uw nieuwe huis

Kabel- of glasvezelaansluitingen selecteren

Meubilair dat niet wordt overgenomen en niet meegaat

Afmetingen en beperkingen van de lift en het

naar de nieuwe woning verkopen of naar de kringloop

trappenhuis van de nieuwe woning inventariseren

Verhuisvergoeding aanvragen bij uw werkgever en

Energielabel aanvragen indien de oude woning verkocht

mogelijke belastingaftrek van de verhuiskosten

wordt

Af- en aansluitingen van gas, licht en water doorgeven
(oude en nieuwe huis)
Adreswijzigingen versturen
Verzekeringen nieuwe woning regelen (inboedel- en
opstalverzekering)

Verhuistip!

Reiskostenvergoeding aanpassen werk
Parkeervergunning opzeggen of omzetten
Parkeervergunning voor tijdens de verhuisdag aanvragen

Het verhuizen van elektronische

Opvang kinderen / huisdieren verhuisdag regelen

apparaten kan zorgen voor veel

Vrienden / familie vragen als hulp

stress. Waar gingen de kabels ook al

Adres gechipte huisdieren wijzigen

weer in en waarom werkt de televisie

Hond aanmelden bij nieuwe gemeente vanwege

nog steeds niet. Voordat u elektrische
apparaten ontkoppelt, kunt u
het beste een foto maken van de

hondenbelasting
Huisregels en voorschriften bekijken (denk aan
woningbouwvereniging, VVE, huurovereenkomst)

achterkant van uw apparaten. Na de

Huishoudelijke hulp informeren

verhuizing kunt u op de foto precies

Automatische overschrijvingen stopzetten

zien welke kabel waar in moet.

Nieuwe huisarts / tandarts / apotheek uitzoeken
Huismeester inlichten
Groot vuil wegbrengen / op laten halen
Weggooien, weggooien, weggooien
Uit- en inschrijven bij de gemeente

De week voor de verhuizing

De dag voor de verhuizing

Demontabele meubels uit elkaar halen. Markeer de

Stroom van de koelkast en vriezer afsluiten, laten

onderdelen!

ontdooien en schoonmaken

Gordijnen en andere hangende spullen verwijderen

Elektrische apparaten opladen (boormachines etc.)

Afspraken maken met de nieuwe bewoners van de oude

Boodschappen halen voor lunch en versnaperingen

woning en met de oude bewoners van de nieuwe woning

tijdens de verhuizing

over nagekomen post

Alle ruimtes in het nieuwe huis nummeren en dit op de

Geleende boeken terugbrengen naar de bibliotheek

deuren hangen. Schrijf deze nummers bij het inpakken op

Milieubox legen bij de gemeentewerf

alle dozen, zodat iedereen de dozen meteen op de juiste

Buren van het oude huis informeren over de verhuizing

plek neerzet

Controleren of de stroom, water en gas in het nieuwe

Vuilniszakken klaarleggen in het nieuwe huis: u heeft

huis al aangesloten zijn

tijdens de verhuizing meer rommel dan u denkt

Nieuwe woning schoonmaken

Slinger uit de klok halen

Sloten vervangen van de nieuwe woning en maak

Kasten goed sluiten met tape. Zo voorkomt u dat

genoeg reservesleutels

deurtjes en laden beschadigen tijdens het transport
Huissleutels van de oude en de nieuwe woning
klaarleggen
Trommelbeveiliging van de wasautomaat en droger

Adreswijzigingen

vastzetten, evenals de harde schijf van de computer

Post NL, verhuisservice
Familieleden en vrienden
Buren

De verhuizing zelf

Werkgever en collega’s

Gas, water en elektra in de oude woning afsluiten en de

Zakenrelaties

meterstanden opnemen

Gemeenten (in- en uitschrijven)
Huisarts

Meterstanden nieuwe woning opnemen

Ziekenhuis

Pas na 24 uur de stroom voor koelkast en vrieskist

Apotheek

aansluiten

Tandarts

Alles zoveel mogelijk meteen op de juiste plaats (laten)

Ziektekostenverzekering
Notaris
Bank

zetten
Oude huis controleren en schoonmaken

Verzekeringsmaatschappij

Check of u alle lichten en de verwarming heeft

Assurantietussenpersoon

uitgeschakeld

Verenigingen (sport, hobby, religie)
Vakbond

Oude sleutels inleveren

School en opleidingen
Postorderbedrijven
Dagbladen

Na de verhuizing

Weekbladen

Verhuisdozen terugbrengen

Tijdschriften

Naambordje ophangen

Boekenclub
Bibliotheek
Omroepblad

Mogelijke schade melden bij de verzekeraar of het
verhuisbedrijf

Belastingdienst
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
Spaarprogramma’s (zoals Airmiles)
Fitness club

Bent u tevreden met deze lijst? Dan kunt u dat

DUO (als je student bent)

natuurlijk altijd laten blijken door bij Energielabeldirect

Kamer van Koophandel
ANWB / Wegenwacht

uw energielabel te boeken.

www.energielabeldirect.com

