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Zo wordt uw verhuis makkelijk te overzien 

Zo wordt uw verhuis makkelijk te overzien Een huis of appartement gevonden? Super. Dan 

hebt u 1.001 dingen aan uw hoofd, maar hoe zorgt u ervoor dat u niets uit het oog verliest? 

Met de chronologische checklist van DVV verzekeringen! 

 

Woning gevonden? Dan kan u meteen beginnen 

 Zorg dat alle papieren in orde zijn: het huurcontract als u huurt of de 
koopovereenkomst als u een woning gekocht hebt. 

 Regel als huurder de plaatsbeschrijving. 

 Leg een datum vast voor de verhuis en kijk na of de buurt toegankelijk is op die dag 
(markt, kermis, omleiding, werken …). 

 Vraag als het nodig is offertes aan verhuisbedrijven. 

 Reserveer een bestelwagen of eventueel een verhuislift voor de meubels (in veel 
appartementsgebouwen is het verboden om meubels via de lift te verhuizen). 

 Vraag aan familie en vrienden om de verhuisdag alvast vrij te houden. 

 Vraag vakantie op uw werk (kijk uw contract na, want soms hebt u recht op een dag 
klein verlet om te verhuizen). 

 Meet de kamers, deuren en vensters voor uw meubels, gordijnen, enz. 

 Teken een plan voor de inrichting van de kamers en de verdeling van de meubels. 

 Neem contact op met de huidige bewoners van uw nieuwe woning om eventueel 
zaken over te nemen (gordijnen, verlichting, huishoudtoestellen, enz.). 

 

2 maanden voor de verhuisdatum  

 Regel uw woningverzekering. Bij DVV Verzekeringen is er het verzekeringspakket 
Cocoon Start voor jonge huurders. Voor eigenaars is er de woningverzekering 
Cocoon die helemaal aanpasbaar is. 

 Begin de zoektocht naar meubels. 

 Bestel gordijnen, stores, enz. 

 

Verhuischecklist 



2 
 

 

1 maand voor de verhuisdatum  

 Vergelijk de energie en -telecomleveranciers. 

 Informeer u over grote huishoudtoestellen (wasmachine, droogkast, vaatwas, tv, 
stereo, koelkast, fornuis, …) en plaats uw bestelling. 

 Ga langs bij het postkantoor voor de dienst DoMyMove, zodat u automatisch post 
ontvangt op uw nieuwe adres en uw leveranciers verwittigd worden. 

 Reserveer indien nodig parkeerplaatsen bij de politie of de gemeente (aan uw 
vroegere en nieuwe woning). 

 Vraag indien nodig een bewonerskaart aan bij de gemeente. 

 Verzamel kartonnen dozen en oude kranten om uw spullen in te pakken (vraag 
eventueel bananendozen bij de supermarkt). 

 Sorteer wat u wil meenemen en wat weg kan. 

 Pak eerst de dingen in die u het minst gebruikt (boeken, decoraties, enz.). 

 Schrijf op elke doos of er breekbare voorwerpen in zitten en naar welke kamer ze 
gebracht moeten worden (schrijf nooit wat erin zit om diefstal te vermijden). 

 Herinner uw familie en vrienden aan de verhuisdag. 
 
 

3 weken voor de verhuisdatum  

 Moet er nog geschilderd of behangen worden? Hoog tijd om ermee te beginnen! 

 Kijk na of u voldoende sleutels hebt. Als dat niet het geval is, laat er dan bijmaken. 
Denk er ook aan een reservesleutel bij vrienden of familie te leggen.  

 

1 of 2 weken voor de verhuisdatum  

 Stel een permanente opdracht op voor de betaling van de huur of de afbetaling. 

 Doe de meteropname (water, gas, elektriciteit) samen met de (vorige) eigenaar en 
eventueel de expert. Zorg ervoor dat alles op uw naam overgezet wordt. 

 Maak het huis of appartement grondig schoon. 

 Teken eventueel een plan van het nieuwe huis voor de verhuizers. 

 Maak de meubels die u meeneemt leeg en demonteer ze. De vijzen doet u in een 
zakje dat u vastplakt aan de meubels. Plak de deuren samen met plakband. 

 Verzamel de dozen en meubels op een plek die makkelijk bereikbaar is voor de 
verhuizers. 

 Verhuis de kleine, breekbare voorwerpen zelf om schade te vermijden. 

 

 



3 
 

 

De dag voor de verhuis  

 Kijk na of de parkeerverbodsborden goed geplaatst zijn. 

 Bel familie en vrienden op om te zeggen hoe laat u hen verwacht. 

 Kijk nog eens na of de bestemming van elke verhuisdoos er duidelijk op genoteerd 
staat. 

 Voorzie een picknick zodat iedereen kan drinken en eten tijdens de verhuisdag. 

 Zorg voor een koelbox om het eten en de drank fris te bewaren. 

 Voorzie toiletpapier. 

 Ga indien nodig cash geld afhalen om de verhuizers te betalen. 

 Zorg dat u alles wat u meteen nodig hebt bij de hand hebt (lakens, toiletzak, 
hoofdkussen…). 

 Hou altijd enkele schoonmaakproducten binnen handbereik. 

 

De dag van de verhuis  

 Kijk na of er niemand op de gereserveerde parkeerplaatsen staat (neem indien 
nodig contact op met de eigenaar van het voertuig of met de politie). 

 Begin vroeg zodat u zeker klaar bent op het einde van de dag. 

 Zet koffie en haal koffiekoeken voor de helpers. 

 Wacht voor de koelkast of diepvries 24 uur voor u het toestel opnieuw aanzet. 
Anders kan u problemen krijgen met de motor van de koelkast of diepvries. 
 

De week na de verhuis  

 Schrijf uw naam op de deurbel en de brievenbus. 

 Geef uw adreswijziging aan bij de dienst bevolking van uw nieuwe gemeente. De 
wijkagent komt daarna op bezoek om uw adreswijziging te controleren. 

 Breng uw bank, uw werkgever, uw ziekenfonds en andere instanties op de hoogte. 


