CHECKLIST
VERHUIZING
Een verhuizing vergt veel voorbereiding en organisatie!
Wij helpen u daarom graag aan de hand van deze checklist.

Wilt u verhuizen zonder zorgen?
Wij helpen u graag!
Jan de Jong Verhuizingen beschikt over vriendelijk,
geschoold en vakbekwaam personeel. Ons
verhuisteam stemt de plannen met u af en zal
elke verhuizing voor u en uw omgeving zo
prettig mogelijk laten verlopen.

Ook voor opslag van uw huisraad bent u bij ons aan
het juiste adres!
Wij beschikken over diverse opslagruimtes voor
iedere situatie; zowel groot als klein. U kunt uw
huisraad bovendien met een gerust hart bij ons
achterlaten. Onze opslagruimtes zijn volledig
geklimatiseerd en zeer goed beveiligd tegen diefstal.

Een goede planning zorgt ervoor dat het proces zo soepel mogelijk verloopt. Met behulp van deze checklist zetten
wij de noodzakelijke activiteiten overzichtelijk voor u op een rij.
Neem voor vragen contact op via: 050 - 313 91 49.

Ik ga verhuizen
Afspraken maken met Jan de Jong Verhuizingen
voor een vrijblijvende offerte.

Verhuisverlof aanvragen bij werkgever.

Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever.

Maten opnemen nieuwe huis.

Huur oude woning opzeggen.

Huishoudelijke hulp opzeggen.

Verhuizing telefoon/internet en tv.

Verhuisservice PostNL regelen.

School van de kinderen informeren.

Beginnen met opruimen.

Afspraken maken met nieuwe bewoners van het oude huis.

Informeren naar scholen, kinderopvang, Openbaar

Afspraken maken met oude bewoners van nieuwe huis.

Vervoer, afvalverwerking en gemeentelijke bepalingen.

Informeren naar huursubsidiemogelijkheden.

Kinderen aanmelden bij nieuwe school.

4-2 weken voor mijn verhuizing
Inlichten verzekeraar over verhuizing.
Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen.
Aansluiten elektra, gas en water in nieuwe woning regelen.
Opruimen spullen die niet mee verhuizen.
Regelen van tijdelijke opslag bij Jan de Jong Verhuizingen.

2 weken voor mijn verhuizing
Het versturen van adreswijzigingen.
Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag.
Inlichten huismeester.
Bibliotheekboeken terugbrengen.
Belangrijke papieren die niet direct nodig zijn
en waardevolle bezittingen opbergen in bankkluis.

1 week voor mijn verhuizing
De nieuwe woning schoonmaken.
Vaste lampen eraf halen.
Gordijnen eraf halen (behalve op slaapkamers).
Leveranciers inlichten.
Spullen die ik niet meer nodig heb alvast inpakken.
Maaltijden in huis halen voor de inpak- en verhuisdag.
Voldoende koffie/thee e.d. aanschaffen voor in uw nieuwe huis.
Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil.
Huisvuilcontainers van de oude woning legen en schoonmaken
(laat ook de huisvuilkalender achter).
Inhoud chemobox wegbrengen naar daarvoor bestemde depot.

Na mijn verhuizing
Alles uitpakken of ons bellen om dit alsnog te doen.
Eventuele niet direct waarneembare verhuisschade melden.
Afspraak maken over het ophalen van lege verhuisdozen.
Factuur voldoen aan Jan de Jong Verhuizingen.
Aangifte van adreswijziging doen bij mijn gemeente.

1 dag voor mijn verhuizing
Koelkast ontdooien en schoonmaken.
Vriezer ontdooien en schoonmaken.
Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten.
Demonteren meubelen.
Slinger uit klok nemen.
Plaats reserveren voor verhuiswagen door eigen auto
en die van de buren er te parkeren.
Laatste dingen inpakken.

Verhuisdag
Gordijnen slaapkamers eraf halen.
Sleutels opbergen in de rode keybox.
Geld en pinpassen gescheiden opbergen in handbagage.
Huis nakijken op achtergebleven spullen.
Meterstanden opnemen.
Gas en elektriciteit afsluiten indien nodig.
Waterleiding aftappen.
Ramen en deuren sluiten.
Sleutels oude huis afgeven.
Afscheid nemen van de buren.

Na aankomst in mijn nieuwe woning
Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten.
Alle uitgepakte spullen controleren op eventuele schade.
Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar.
Slaapkamergordijnen ophangen.
Laat koelkast en vriezer 1 dag acclimatiseren.
Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen.

1 maand na de verhuizing
Valt het uitpakken toch tegen, moet er nog iets verplaatst
worden of moeten de schilderijen nog opgehangen worden?

Bel of mail Jan de Jong Verhuizingen voor een afspraak.

