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Zeven tot acht weken voor de verhuizing
Bepaal uw verhuis datum.
Neem contact op met verhuisbedrijven voor een offerte en informatie.-

  Tip: ruim vooraf regelen, want het kan druk zijn op bepaalde momenten van het jaar.

Maak een begroting voor de verhuiskosten.
Als uw verhuizing in opdracht van uw werk is, vraag uw werkgever welke 
kosten zij zullen betalen.
Begin met een inventarisatie van elke kamer in uw huis.
Bepaal wat te verhuizen en wat te verkopen, doneren of weggooien.
Als u artikelen verkoopt, deze plaatsen op marktplaats of een garagev-
erkoop organiseren of inschrijven op een rommelmarkt.
Als u items doneert, ze op laten ophalen.
Verzamel verpakkingsmateriaal zoals dozen en etiketten
Begin zo snel mogelijk met inpakken
Praat met uw verzekeringsagent voor het geval uw verzekering moet 
worden overgedragen (medisch, inboedel, brand, auto, enz.).
Zoek een nieuwe verzekeringsagent indien nodig.
Als u verhuist naar een vreemd land, dienen u uw documenten 
(paspoort, visa, inentingen, enz.) up to date te zijn.
Als u verhuist naar een nieuw land, onderzoek financiÃ«le en verzek-
erings-opties.
Boek vervoer naar uw nieuwe woning.
Als uw kinderen naar andere scholen zullen gaan, bezoek nieuwe 
scholen en schrijf ze in.

Vier tot zes weken voor de verhuizing
Controleer met de huidige nutsbedrijven (gas, elektra, water) om ofwel 
over te schakelen of te annuleren.
Indien annulering, controleer voor deposito restitutie en het vindt een 
nieuw nutsbedrijf.
Annuleren of overdracht telefoonnummers en diensten (inclusief mo-
biele telefoons), evenals kabel en / of internet verbinding.
Annuleren of overdracht huishoudelijke diensten (tuinier, schoonmaker, 
glazenwasser, enz.)
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Als een huisdier meerverhuist, gebruik onze checklist "huisdier ver-
huizen".
Maak plannen voor het verplaatsen van speciale items zoals een piano, 
staande klok, planten, enz.
Zorg dat schoonmaak spullen apart verhuist worden (zeep, doekjes, 
vuilniszakken etc.) zodat je ze bij de hand hebt op de verhuisdag.
Denk na over waar u uw meubels moeten komen in uw nieuwe huis.-

  Maak een plattegrond.

Drie weken voor de verhuizing
Verzamel alles wat je hebt uitgeleend, opgeslagen of gereinigd en geef 
alles terug waar je het hebt geleend.
Maak hotel reserveringen als je ze nodig hebt.
Verzamel uw belangrijke documenten (verzekeringen, medische, finan-
ciÃ«n, juridische, school, enz.).
Laat uw auto nakijken.
Als uw auto verscheept moet worden, zoek dan een transportbedrijf.
Als u uw auto niet meenemeent, maar een gaat huren, zoek dan een 
een auto verhuurbedrijf op uw nieuwe bestemming.
Als u een krant of tijdschrift abonnement heet, stelt hen in kennis van 
uw toekomstige adreswijziging.
Als u een huisdier heeft, neem dan contact op met de dierenarts voor 
hun medische gegevens en inentingen.
Geef een afscheidsfeest.

Twee weken voor de verhuizing
Vind opslagmogelijkheden voor de items kun je niet direct wilt ver-
huizen.
Overdracht of sluiten bankrekeningen.
Zorg dat u inboedel verzekering actief is vanaf de dag dat u inhuist.
Maak reservekopieÃ«n van belangrijke bestanden op uw computer.
Scan papieren documenten.
Label uw dozen met opmerkingen als: "Zwaar", "Breekbaar", " Dit 
boven" etc.
Als u nog chemisch materiaal heeft (batterijen, computerapparatuur, 
verf, chemicaliÃ«n, enz.) breng ze naar een afvalpunt.
Als u een grasmaaier of elektrische gereedschappen heeft, zorgt dan 
dat ze leeg zijn.  (geen olie, benzine etc).
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Zoek een schoonmaakbedrijf die een laatste schoonmaak van uw huis 
kan doen.
Geef uw vrienden en / of familie uw nieuwe adres en telefoonnum-
mer(s).
Breng zorgverleners van uw adreswijziging op de hoogte of het vind 
nieuwe diensten voor gezondheidszorg.
Verhuis uw sieraden en andere kostbaarheden (testamenten, aande-
len, enz.) in een kluis of een andere veilige locatie om verlies of diefstal 
te voorkomen tijdens de verhuizing
Houd belangrijke documenten bij u tijden de verhuizing (paspoorten, 
documenten, sieraden, collectibles, foto's, enz.).

Een week voor de verhuizing
Maak aparte labels voor items die niet door het verhuizbedrijf 
meegenomen hoeven worden.
Als u kinderen of huisdieren heeft, zorgen een oppas tijdens de verhuiz-
ing.
Pak een koffer met de kleren en toiletartikelen die u nodig hebt tijdens 
de eerste paar dagen in uw nieuwe woning.
Ga naar het postkantoor om te regelen dat je post word doorgezonden.
Als u nog recepten heeft, stuur deze door een drogist of apotheek in je 
nieuwe stad.
Waarschuw uw makelaar en buren dat het huis leeg zal zijn.
Onderzoek uw nieuwe buurt (gemeenteraad, criminaliteit, parken en 
openbare ruimten, vervoer, winkels, banken, vrijetijdsbesteding en cul-
turele activiteiten, uitgaan, enz.).
Maak regelingen voor de betaling van uw verhuisbedrijf.
Maak uw koelkast/vriezer leeg en ontdooi deze.

Moving Day
Let op de verhuizers en / of de bestuurder of zij voorzichtig zijn met 
kwetsbare of waardevolle voorwerpen.
Overzie inventaris als het wordt geladen.
Lees de vrachtbrief en Inventaris zorgvuldig voordat u ondertekent en 
bewaar ze op een veilige plaats.
Controleer dat de bestuurder het de juiste afleveradres en geplande 
levertijd datum / tijd heeft
Geef bestuurder relevante telefoonnummers om u te contacteren in 
geval van een probleem of wijzigen.
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Doe een laatste controle, zowel binnen als buiten het huis.
Verlaat uw oude huis pas nadat de verhuizers zijn vertrokken.
Schakel alle verlichting, verwarming, airconditioning en water uit.
Sluit alle deuren en ramen.
Controleer beveiligingssystemen, alarm enz.

After The Move
Voel u niet opgejaagt om alles in een keer georganiseerd te hebben.-

  Geef jezelf een paar weken te krijgen alles te geregeld.

Veranderen alle sloten.
Zorg ervoor dat uw nieuwe woning milieuvriendelijk is.  Go Green! zie onze 
"ga voor groen" checklist

Als u gaat verbouwen, zie onze 'renoveren van een Huis' checklist.
Huur een binnenhuisarchitect.
Vind schilders.
Inspecteer de gebieden buiten uw huis en verwijderen giftige planten.
Zodra u zich in uw nieuwe huis hebt gesettled, organiseer een house-
warming party!
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