
Verhuizen: 
een goede 
planning is 
het halve 

werk

Zorgeloos verhuizen? Dat kan! Met een strakke planning beperk je 
de verhuisstress tot een minimum. En een goede voorbereiding is 
het halve werk, want verhuizen begint eigenlijk al op het moment 
dat je weet dat je gaat verhuizen.

Stap 1= opruimen!
• Een verhuizing is het moment om je bezittingen aan een  

kritisch oog te onderwerpen en weg te gooien, naar de  
kringloopwinkel te brengen of op Marktplaats te zetten.

• Vraag de volgende bewoners of ze geïnteresseerd zijn in  
bijvoorbeeld je gordijnen of een op maat gemaakte kast.

Voorbereiden
• Regel rondom je verhuisdatum enkele vrije dagen. Misschien 

heb je recht op verhuisverlof en op een verhuisvergoeding.
• Vertel de buren dat je gaat verhuizen.
• Vraag offertes aan bij verhuisbedrijven. Verhuis je zelf,  

informeer dan wat behulpzame vrienden. 
• Neem de maten op van je nieuwe woning, zodat je op zoek 

kunt naar bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking en gordijnen. 
• Informeer via www.verhuisservice.nl alle relevante bedrijven  

en instellingen over je verhuizing. 
• Huur je een huis? Zeg dan ook de huur op bij woningstichting.

Nog een maandje
• Haal alvast de verhuisdozen. Er zijn genoeg spullen (de kerst-

spullen of dingen die op zolder staan) die je nu kunt inpakken. 
• Zet de verhuizing van de telefoonlijn, kabel en de internet-

aansluiting in gang.
• Schakel het energiebedrijf in voor de afsluiting en aansluiting 

van gas en elektra. 
• Regel ook de opvang voor (kleine) kinderen en huisdieren op 

de dag van de verhuizing.

Twee weken
• Pak de spullen die je de komende periode niet nodig hebt. 

Soms is het handig om spullen tijdelijk op te slaan. Er zijn 
diverse bedrijven die tijdelijke opslagruimte verhuren, waar je 
spullen schoon, droog en veilig staan.

• Lever bibliotheekboeken in en zorg dat het oud papier en glas 
wordt weggebracht. Wil je grotere dingen weggooien, maak 
dan een afspraak met de gemeentereiniging voor het ophalen 
van grofvuil. 

• Je kunt nu ook je verhuiskaarten versturen.

Bijna zover
• De laatste week is de week van inpakken (hulp hierbij is erg 

handig!) en eventueel een plek regelen voor de verhuiswagen.
• Ontdooi twee dagen voor de verhuizing je koelkast en vriezer.
• Zorg voor een aparte doos met belangrijke en waardevolle 

spullen, die je tijdens de verhuizing bij je houdt.

De laatste dag
• Breng de kinderen en de huisdieren onder. 
• Tap het water uit de wasmachine en zet de trommel vast.
• Neem als laatste de meterstanden op en sluit alle ramen en 

deuren goed af. 
• Als alles in de verhuiswagen staat, loop je nog een keer door 

het huis om alles te controleren. En vergeet niet de buren te 
groeten!
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