
Verhuizen is een van de meest stressvolle situaties in een mensen leven. Het is dus verstandig en ook prettig 
voor u zelf  als de verhuizing voorspoedig verloopt. Uit ervaring weten wij dat een goede voorbereiding veel 
werk kan schelen en u ook helpt besparen,  gebruik deze checklist daarom als rode draad voor uw verhuizing. 

INLEIDING

Maak een verhuis map
Zet alle belangrijke documenten met betrekking tot uw verhuizing in 1 map, U heeft dan alles direct in 1 overzicht bij de hand. 
Begin met het uitprinten van deze checklist.

Behouden,  verkopen, weggeven of naar het vuil 
Loop een rondje door uw woning. Bekijk alles met een kritische blik en bepaal van te voren goed welke meubels/items u wilt be-
houden. Past het überhaupt wel in uw nieuwe woning of interieur? Wellicht kunt u iemand anders er een plezier mee doen? Of 
heeft het meubelstuk zijn beste tijd wel gehad.

Maak een inventarislijst
Geef per kamer aan wat de grote spullen zijn en maak een schatting hoeveel dozen u  nodig heeft. Vergeet de zolder, kelder of de 
berging met de fietsen niet. 
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Schets een indeling van je nieuwe woning 
Meet de maten per kamer en ga na hoe u het huis wilt in-
delen en of uw huidige meubels passen door bijvoorbeeld 
het trappenhuis. 

Vroegtijdig huur opzeggen 
Wees op tijd met de huur opzeggen, vaak zit hier een termijn 
aan vast. Het zou zonde zijn als u een maand extra huur zou 
moeten betalen wegens een te late opzegging.
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Koop minder boodschappen
Een volle (koel)kast is niet handig bij een verhuizing,  het is alleen maar extra inpak en sjouwwerk en het is zonde als u eten 
moet weggooien dat u niet meer gebruiken kan.  

Begin met het verzamelen van dozen en inpakmaterialen 
Schat in welke meubels extra beschermd moeten worden en hoeveel (type) dozen u nodig heeft per kamer. Boekendozen zijn in 
de regelmaat wat kleiner.
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Zet uw spullen (online) te koop
Denk aan www.marktplaats.nl , www.speurders.nl , www.catawiki.nl (voor verzamelaars) www.ebay.com,  uw lokale pandje-
shuis, of het koopjesbord in de supermarkt.

Geef weg wat nog niet is verkocht 
Als u de spullen die u niet meer gebruikt niet kan verkopen kijk dan of u ze gratis weg kan geven of kan laten ophalen door een 
lokale kringloopwinkel.
Meubels extra beschermd moeten worden en hoeveel (type) dozen u nodig heeft per kamer. Boekendozen zijn in de regelmaat 
wat kleiner. 

Ga na welke manier van verhuizen het best aansluit op uw wensen
► Geheel laten ontzorgen inclusief (de)montage (en inpakken/uitpakken ook mogelijk)
► Verhuizen door verhuisbedrijf en zelf alles voorbereiden 
► Alleen de grote items , u doet de dozen en kleine spullen zelf 
► Alleen losse sjouwkrachten,  hulp bij het in-/uitladen van uw eigen wagen

Gooi weg wat je niet kwijt kan en toch niet meer gebruikt
Het is zonde om onnodig met spullen te sjouwen die je achteraf toch weggooid.
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Laat u informeren door StudentVerhuizers ( mag ook eerder)
Onze verhuisspecialist denkt graag met u mee  en speelt adequaat in op uw wensen. U kunt ons het best benaderen door te 
bellen (0852013333) , te mailen (info@studentverhuizers.nl) of het offerte formulier op de website (www.studentverhuizers.nl) 
in te vullen.

Zet belangrijke spullen bij elkaar
Houdt medicijnen, dierbare, breekbare en kostbare items 
apart. Misschien wilt u deze voor- of achteraf zelf verhui-
zen, moeten ze extra worden beschermd of heeft u ze 
acuut nodig.

Label elke doos 
Geef per doos aan wat erin zit en naar welke kamer het 
moet ( door kleuren stickers) dat scheelt u heelveel uitzoe-
kwerk op de dag van de verhuizing of erna.

Geef je adreswijziging door bij: 
● Gemeentehuis
● Bank 
● Credit card 
● Huis- & Tandarts 
● Werk

● (Voertuig)Verzekeringmaatschappij
● Energieleveranciers
● Internet-(mobiele) telefonie-, televisieproviders
● (Sport)Scholen 
● Tijdschriften-magazines
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Plan alvast een afspraak voor de installatie van internet en tv.
Tegenwoordig is internet in bijna elk huishouden onmisbaar , zorg er dus optijd voor dat dit is aangesloten Het  duurt vaak mini-
maal 2-4 weken voordat de monteur langs komt om het aan te sluiten.

Zorg voor kinderopvang of een oppas voor de 
huisdieren

Neem afscheid
Plan een afscheidsfeestje voor kennissen, buren, familie, 
vrienden. Of stuur een kaartje dat je verhuist bent. 

Maak een reisschema 
Indien u een verre afstand moet overbruggen, maak dan een reisschema. Bekijk welke routes het meest handig zijn om met de 
verhuiswagen te rijden. Probeer onverharde wegen te omzeilen. 
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Vraag vergunningen aan 
Indien u woont in een drukke (winkel-)straat of eenrichtingsweg waar de verhuiswagen voor oponthoud kan zorgen of er niet 
eenvoudig voor de deur geparkeerd kan worden zoek dan bij uw gemeente uit of u een vergunning nodig heeft. Houd ook reken-
ing met de verhuislift die eventueel geplaatst moet worden. Een vergunning aanvragen bij de gemeente  duurt vaak 5 werkda-
gen.

Zet brandbare/gevaarlijke stoffen apart
Brandgevaarlijke of giftige stoffen mogen niet mee verhuist worden in de verhuiswagen. U mag ze alleen zelf meenemen met 
eigen vervoer, let erop dat u alles goed inpakt in plastic zakken zodat er geen vloeistoffen kunnen lekken.  
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Neem contact op met de beheerder, vve,  buren.
Geef van te voren aan dat u gaat verhuizen en dat u bijvoorbeeld de lift gedurende een aantal uren op de door u geplanden ver-
huisdag vaker zal gebruiken.

Zet belangrijke zaken apart
Gebruik hiervoor een doorzichtige plasticdoos zodat u 
direct kan zien wat erin zit. 
Bedenk goed wat je de eerste nacht nodig hebt , het is 
niet handig om na de verhuizing nog te moeten zoeken. 

● Baddoek 
● Dekens
● Tandenborstel
● Cosmetica

● Medicijnen
● Belangrijke Documenten
● Betaalmiddelen

1 WEEK
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Zet alles klaar
De verhuizing kan nog vlotter verlopen als alles is klaar gezet voor de verhuizers. Doe het (de)montage werk dus zelf als je dat 
kan. Zorg er voor dat losse planken gebundeld zijn (wel tilbaar houden). Alle kleine spullen zoveel mogelijk in dozen. Laden en 
deuren van kasten dichtgeplakt met tape of een wikkelfolie. Houd alles wel toegankelijk voor de verhuizers. Glasplaten, spiegels 
en elektronica kunt u het best beschermen met noppenfolie of goed inwikkelen met oude lakens/textiel.

Ontkoppel uw witgoed
GGebruik de laatste spullen in de vriezer en begin alvast 
met het ontdooien door de vriezer los te koppelen van 
het stroom. Losse glasplaten in de koelkast kunt u het 
best verwijderen en apart vervoeren. Koppel de wasma-
chine los, laat hem goed uitlekken en plak de stroomka-
bel en waterslangen vast met tape. 

Zet alles klaar voor de betaling
Houd er rekening mee dat u direct na de verhuizing dient 
af te rekenen. Zorg voor voldoende contant geld in huis, 
indien vooraf overlegd met de verhuisspecialist kunt u het 
bedrag ook pinnen of overmaken.

Dubbel check alle details in deze checklist
Controleer voor de zekerheid of de verhuizing vast staat 
en of de afgesproken tijden kloppen bij het verhuisbed-
rijf. Misschien moet er toch ergens een tussenstop ge-
maakt worden. 

Regel oppas hulp voor de kinderen en voor de 
huisdieren
Tijdens de verhuizing wilt u voorkomen dat er gevaar-
lijke situaties ontstaan,breng kleine kinderen of huis-
dieren bij uw oppas.

PAAR DAGEN
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Zorg voor voldoende parkeer plek
Zorg dat op de dag van de verhuizing er voldoende par-
keerplek is voor de verhuiswagen. Houd rekening met 
plek voor minimaal 2 personenautos.

Controle inventaris
Controleer of de grote items in de verhuiswagen zijn ge-
laden en of deze overeenkomt met uw inventarislijst. 

Loop een laatste rondje door uw oude woning
● Kijk goed of u niks vergeten bent  
   Denk aan de zolder, kelder ,schuur of fietsenstalling.
● Heeft u de internet modem/routers uit de meterkast                               
   gehaald?
● Maak een foto van de meterstanden of noteer ze.
●● Draai de water, gasleidingen dicht.
● Zet alle deuren en ramen goed dicht .

● Heb je alle sleutels van het oude huis verzameld.
● U kunt de verhuizers coördineren door aan te geven waar    
de grote items geplaatst moeten worden. 
● Houd uw waardevolle/dierbare spullen bij de hand, vervoer 
ze het liefst zelf.
● Laad uw inboedel niet onbewaakt achter. 
●● Houd spullen die u snel  nodig heeft bij de hand. 

OP DE VERHUISDAG



Goed begonnen is half gewonnen.

Controleer of er schades zijn ontstaan 
Loop een rondje in uw nieuwe woning en ga na of er 
schades zijn. Indien u schades aantreft die tijdens de ver-
huizing zijn ontstaan meld dit dan aan de voorman of 
binnen 24 uur  na de verhuizing aan kantoor. 

Meterstanden
Noteer de meterstanden van de nieuwe woning of maak 
hier een foto van met uw mobiel.

Nazorg oude woning
Lever de oude woning bezemschoon op en bekijk per 
kamer of deze voldoet aan de eisen van de verhuurder. Het 
is zonde als u achteraf op onnodige kosten word gejaagd.

Begin met het uitpakken van de zaken die u als 
eerst nodig heeft.
In uw nieuwe woning aangekomen zal het wennen zijn. 

Veiligheidsaspecten
Bekijk vooraf goed welke vluchtroutes er zijn in geval van 
een noodsituatie.

Word bekend met de buurt/omgeving
Maak kennis met de buren. Loop een rondje door de wijk.

Rijd nog langs uw oude woning voor de post 
Vaak is het handig om nog een keertje langs te rijden bij 
de oude woning om oude post af te halen. Het kan zijn dat 
u vergeten bent om uw verhuizing door te geven bij een 
bepaalde instantie of organisatie. 

Plan een housewarming feestje
Nodig gezellig uw vrienden kennissen, familie en de 
nieuwe buren uit. 

DE DAG NA DE VERHUIZING

Team StudentVerhuizers wenst u veel geluk toe in uw nieuwe woning. Wij hopen dat deze verhuischecklist een nut-
tige toevoeging was gedurende het verhuisproject . Komt u er zelf toch niet helemaal uit? Geen probleem ons team 
van verhuisspecialisten denkt graag met u mee.

Om de hoge kwaliteit van onze verhuisservice te kunnen blijven waarborgen en onze bedrijfsprocessen continue te 
optimaliseren nemen wij feedback van onze klanten zeer serieus. Deel uw feedback dus met kantoor. Wij staan altijd 
open voor vernieuwing en verbetering. Wij zijn pas tevreden als u het bent!

SLOTWOORD


