
Bij een verhuizing zijn er veel punten waaraan
u moet denken. 

Om u te kunnen ondersteunen bij uw
verhuizing, hebben we een overzichtelijke
checklist gemaakt met de onderwerpen die u
niet moet vergeten.

Begin vroegtijdig met de voorbereiding!

KOELMALAAN 350 ALKMAAR
HALERWEG 2 SCHAGEN

072 20 29 056
INFO@MULDERAUTOVERHUUR.NL

DE GROTE

VERHUISCHECKLIST

Mede mogelijk gemaakt door Mulder Autoverhuur & Leasing



Eventueel huur opzeggen;

PostNL verhuisservice;

Informeren naar verhuiskosten
vergoeding bij uw werkgever;

Vrije dagen aanvragen op het werk;

Energie leverancier uitzoeken;

Inboedelverzekering aanvragen;

Online een offerte inzien bij Mulder
Autoverhuur 

Internet aansluiting aanvragen of
verhuizen;

2 MAANDEN VOOR DE

VERHUIZING

https://mulderautoverhuur.nl/verhuiswagens
https://mulderautoverhuur.nl/verhuiswagens


Afspraak maken met interieurstylist;

Informeer indien van toepassing
schooldirecteur over uw verhuisplannen;

Bestel vloerbedekking, meubels en
gordijnen;

Energie leverancier uitzoeken;

Afspraak maken met de schilder;

Beginnen met opruimen;

Neem de maten van uw nieuwe
woning op;

Vraag informatie op over de scholen,
naschoolse opvang of kinderdagverblijven
in uw nieuwe woonomgeving;

2 MAANDEN VOOR DE

VERHUIZING



Verhuisberichten verzenden;

Bij bestellingen e.d. rekening houden
met aanstaand vertrek;

Reserveer een verhuiswagen bij Mulder
Autoverhuur

Vrienden en familie vragen voor hulp
tijdens de verhuizing;

Electriciteits- en gaslevering oude huis
opzeggen en aanvragen nieuwe huis;

Huispersoneel opzeggen;

Verhuisdozen laten brengen;

1 MAAND VOOR DE

VERHUISDAG

Spullen opruimen die niet meegaan;

https://mulderautoverhuur.nl/verhuiswagens
https://mulderautoverhuur.nl/verhuiswagens


Adreswijzigingen versturen;

Inschrijven bij de Gemeente;

Schoorsteen laten vegen;

Bank inlichten;

Postbus opzeggen/aanvragen;

Belangrijke papieren en waardevolle
spullen opbergen in een kluis;

Zorgverzekering inlichten;

Arts en tandarts inlichten en
eventueel een nieuwe zoeken;

CV-onderhoudscontract,
glazenwasser opzeggen;

ENKELE WEKEN VOOR 

DE VERHUIZING



Garantiebewijzen en handleidingen
klaarleggen;

Gereedschap apart houden dat op
de verhuisdag nodig is;

Overbodige spullen verkopen;

In de buurt geleende spullen terug
brengen;

Inwisselen (zegel)spaaracties in de
plaatselijke winkels;

Afspraak maken voor schoonmaken
nieuwe huis;

Kinderen opgeven voor nieuwe school;

ENKELE WEKEN VOOR 

DE VERHUIZING

Maak een afspraak voor het ophalen
van grof vuil.

Verzekeringen regelen;



Sleuteloverdracht oude huis en nieuwe
huis afspreken (regelt de makelaar);

Zo nodig sleutels bijmaken en de sleutels
terugvragen aan buren, familie etc;

VVE (appartement) inlichten;

Afspraak maken voor het onderbrengen
van kinderen en huisdieren tijdens de
verhuizing;

Spullen inpakken die u niet meer
nodig heeft;

ONGEVEER EEN WEEK VOOR

DE VERHUIZING

Leveranciers die aan de deur komen
inlichten;

Stickers op dozen plakken met verwijzing
naar de kamers (keuken, badkamer etc.);



Diepvries leeghalen en ontdooien;

Ophaaldag gemeente gebruiken om
spullen mee te geven die weg kunnen;

Schoonmaakspullen en vuilniszakken.

Zorgen voor genoeg parkeerruimte
op de verhuisdag;

ONGEVEER EEN WEEK VOOR

DE VERHUIZING

Genoeg eten/drinken in huis halen voor
het verhuizen;



Zorgen voor contant geld op zak;

Huis nakijken op achtergebleven dingen;

Sleutel overdragen;

Meterstanden opnemen; Waterleiding
aftappen bij strenge vorst;

OP DE VERHUISDAG

Zorg dat de containers geleegd zijn;

Trommelbeveiliging wasmachine
aanbrengen;

Enkele dozen bewaren voor de laatste
spullen;

Laatste gordijnen eraf halen;

Harde schijf van de computer beveiligen;



Belangrijke zaken apart houden
(geld, sleutels, verzekeringspapieren etc.);

Geldig legitimatiebewijs voor de notaris.

Ramen en deuren goed sluiten;

OP DE VERHUISDAG

Verhuisdozen retour zenden.

Eventuele verhuisschade controleren;

NA DE VERHUIZING



OP ZOEK NAAR EEN

BETROUWBARE

VERHUISWAGEN?

Dan bent u bij Mulder Autoverhuur & Leasing
aan het juiste adres!

KOELMALAAN 350 ALKMAAR
HALERWEG 2 SCHAGEN

072 20 29 056
INFO@MULDERAUTOVERHUUR.NL


