Verhuischecklist Actie Verhuizingen
Zo vroeg mogelijk voor de verhuizing
 Verhuisbedrijf Actie Verhuizingen bellen voor consult, offerte aanvraag of om verhuisdatum
door te geven
 TNT-verhuisberichten inzenden
 Stickers kopen voor op de verhuisdozen
 Verhuisdozen bestellen, deze worden op een afgesproken tijdstip aan u geleverd (bekijk onze
verhuisdozen service)
 Gegevens nieuwe woonplaats opvragen
 Bij bestellingen / leveringen e.d. rekening houden met aanstaande verhuizing
 Elektriciteits- en gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis

Twee maanden voor de verhuizing
 Eventueel huur opzeggen
 Vrije dagen aanvragen op het werk
 Telefoon en / of internet abonnement opzeggen / overschrijven
 Geef schoolgaande kinderen een briefje mee, waarin het schoolhoofd over de
verhuisplannen wordt geïnformeerd
 Informatie inwinnen over scholen in uw nieuwe woonomgeving
 Plattegrond van de nieuwe woning / locatie opvragen of opmeten
 Vloerbedekking, gordijnen en sanitaire voorzieningen bestellen

Enkele weken voor de verhuizing
 Beginnen met inpakken (bekijk onze inpakservice)
 Adreswijzigingen versturen
 Waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
 Postbus opzeggen of aanvragen
 Bank inlichten
 Verzekeringen regelen
 Ziekenfonds inlichten via ziekenfondskaart
 Arts, tandarts en / of specialist inlichten
 Gemeente inlichten
 Schoorsteen laten vegen
 School of scholen inlichten
 Kinderen opgeven voor nieuwe school
 Naamplaatje laten maken
 Afspraak maken voor schoonmaken nieuwe huis; deze services verlenen wij u graag zowel
voor uw nieuwe als uw oude huis (bekijk onze schoonmaakservice)
 Afspraak maken voor het ophalen van grof vuil

Ongeveer een week voor de verhuisdag
 Sleuteloverdracht oude huis en nieuwe huis afspreken
 Zo nodig sleutels laten bijmaken
 Leveranciers die aan de deur komen inlichten
 Huismeester inlichten
 Afspraak maken voor het oppassen op uw kinderen en huisdieren tijdens de verhuizing
 Afspraak maken voor aansteken verwarming nieuwe huis

Na de verhuizing
 Verhuisdozen retour zenden, deze kunnen eventueel op een afgesproken tijdstip opgehaald
worden (bekijk onze verhuisdozen service)
 Verhuiskaart inzenden aan gemeentesecretaris
 Adres in paspoort en rijbewijs laten verzenden
 Zorg dat u afspraken maakt of een briefje achterlaat aan de nieuwe bewoners, deze kunnen
u inlichten over eventuele nagezonden post
 Contact opnemen met nieuwe bankvestiging
 Kennismaken met buren, leveranciers, buurtvereniging, etc.

Adreswijziging zenden aan


















Werkgever, collega’s
Zakenrelaties
Familie, buren, vrienden, relaties
Gemeente
Belastingdienst
Verzekeringsmaatschappijen: inboedel, brand
Ziektekosten verzekering; artsen, tandarts, apotheek, specialisten
Dierenarts
Kruisvereniging
Kerk
Notaris
Bank
Assurantietussenpersoon
Auto garage
Sportverenigingen
Vakbond
Boodschappendienst

Abonnementswijzigingen








Kranten, tijdschriften
Omroepbladen
Verzenders van bijvoorbeeld catalogi
Boekenclub
Schriftelijke cursussen
Postorderfirma’s
Bibliotheek

