VERHUIS CHECKLIST
Verhuizen doe je (al een geluk) niet iedere dag.
Er komt namelijk best wel wat bij kijken, maar dat had je waarschijnlijk al door.
Aangezien we hier bij Verzeker Je toch al wat ervaring mee hebben, hebben we voor jou dé verhuischecklist
opgemaakt. Zo loopt jou verhuis van een leien dakje!

Zo snel mogelijk in orde te brengen
Datum verhuis:
Beslis wanneer je verhuist en vraag verlof aan op je werk.
Huurovereenkomst:
Regel de nieuwe huurovereenkomst en beëindig de oude. Zoek eventueel nieuwe huurders.
Budget:
Bepaal je verhuisbudget.
Verhuisfirma:
Zoek een verhuisfirma. Kies alleen verhuizers die erkend zijn door de Belgische Kamer van Verhuizers (BKV).
! Tip: Verhuizen in de week is veel goedkoper dan in het weekend.
Zelf verhuizen:
Zorg voor een ruime wagen.
Helpers:
Vraag vrienden of familie tijdig om te komen helpen.
Opkuis:
Huur een poetsdienst of organiseer zelf je opkuis.
Verhuisdozen en inpakmateriaal:
We raden je aan om deze te bestellen bij de verhuisfirma (lid B.K.V.). Koop of huur enkel professioneel materiaal, geen eigen dozen.
Bestaande schade:
Meld deze vooraf aan de verhuisfirma.
Opmeten nieuwe huis:
Neem de maten van de kamers en plan waar je je meubelen zal plaatsen.
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Koelkast en diepvriezer:
Leegmaken en poetsen.
Verzekering:
Sluit een specifieke verhuisverzekering af op www.verzekerjeverhuis.be.
Geef je nieuwe adres door aan je verzekeringsmakelaar voor alle andere verzekeringen.
Nog geen verzekeringsmakelaar?
Kegels & Van Antwerpen is de verzekeringsmakelaar van www.verzekerjeverhuis.be.
Zij helpen je ook graag verder met al je andere verzekeringen.
Bel naar 03/645.60.46 of mail naar info@kegelsvanantwerpen.be.
Oude spullen:
Gooi weg wat je niet meer nodig hebt, verkoop het of schenk het weg.
Tuin:
Maai het gras van je tuin en neem eventuele planten mee.

1 tot 2 weken voor je verhuis
Overdracht woning:
Plan een afspraak met de nieuwe bewoners.
Parkeerborden:
Vraag een parkeerverbod aan voor je oude en nieuwe woning.
Buren:
Informeer hen over je verhuis.
Verhuis voorbereiden:
Meubelen uit elkaar halen, kasten leegmaken, dozen inpakken
Bewaar vijzen en kleine accessoires in plastic zakjes en schrijf er op waarvoor het dient
Meet al uw grote voorwerpen op, zodat je weet of en langs welke ramen en deuren ze binnen
kunnen
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Pak verstandig in:
Niet te zwaar (max. 25 kg.)
Zware zaken onderaan
Zet boeken, foto’s, fonoplaten en dvd’s rechtop
Zet glazen en borden rechtop en pak elk voorwerp apart in met zacht papier, stof of
bubbelplastiek
Pak kledij in met … vuilniszakken. Zo kan je ze op de kapstok laten hangen en zijn ze
beschermd tegen stof en vuil.
Plak labels op elke doos: `
schrijf op wat er in zit en naar welke kamer de doos moet.
Plak de labels boven op de doos en ook opzij, zodat iedereen ze goed kan zien.
Inventarislijst:
Maak een lijst met alle dure of bijzondere voorwerpen die je gaat laten verhuizen.
Sleutels:
Check of je al je sleutels hebt.
Kleine herstellingen:
Doe ze nu.

1 week voor je verhuis
Geef je adreswijziging door aan:
Verzekeringen
Ziekenfonds (mutualiteit)
Werkgever
Belastingdienst
Sociale diensten, OCMW
Huisdokter
School
Club, vereniging, sportclub
Water-, gas-, elektriciteitsmaatschappij
TV-, internet-, telefoon-, GSM-maatschappij
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Enkele dagen voor je verhuis
Overdracht van je nieuwe woning:
Check de staat van je nieuwe woonst en noteer alle bemerkingen in een verslag.
Cash geld:
Haal cash af als je de verhuisfirma cash gaat betalen.
Waardevolle en persoonlijke voorwerpen:
Berg ze veilig op en/of draag ze bij jou.
Zorg voor afvalzakken en poetsgerief
Goederen voor de verhuisdag:
Pak alle persoonlijke spullen in die je op de verhuisdag nodig hebt: kleding, medicatie, toiletgerief enz.
Meubelen:
Plak alle deuren en laden dicht met tape.
Planten:
Geef hen niet veel water meer en pak ze in.
Fijne tapijten en gordijnen:
Pak ze in
Maak een plan waar je je meubelen wil zetten in je nieuwe huis
Voorzie eventueel eten en drinken voor je helpers
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Op de verhuisdag
Geef richtlijnen aan je helpers.
Laad de verhuiswagen in:
Eerst dozen, dan de meubelen
Geef je GSM-nr. aan de verhuisfirma en je helpers.
Verlichting en lampen:
Demonteer en monteer terug in je nieuwe huis
Hang je plan op waar je je meubelen wil plaatsen
Meld eventuele beschadigingen of ontbrekende voorwerpen onmiddellijk aan de verzekering.
Noteer de meterstanden water en energie van je oude en nieuwe woning.

Na de verhuis
Poets je oude woning of laat een poetshulp komen.
Overdracht woning en opmaak status. Meld beschadigingen aan de woning.
Meld eventuele beschadigingen die je niet eerder zag aan de verzekering.
School / kindercrèche:
Zoek de veiligste en beste weg
Richt je nieuwe woning in.
Nieuwe buren:
Stel je zelf voor
Housewarming party:
Organiseer een feest voor buren, vrienden en familie
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Welk materiaal heb je nodig?
Sterke lijm en tape
Alcoholstiften
Etiketten
Kranten en inpakpapier
Bubbelplastiek
Cuttermes
Schroevendraaier
Hamer
Knijptang

Verhuisdoos met de belangrijkste
spullen voor de eerste dagen
Toiletpapier
Handdoeken
Medicijnen
Eten en drinken
Papieren borden, bestek en servetten
Pannen en kookgerei
Flessenopener
Verlengdraad
Lucifers & zaklamp
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Lampen
Vuilniszakken
Poetsmateriaal
Stylo
Opladers voor GSM, laptop e.a.
Andere zaken: …

