
 

Checklist verhuizen 
 
Beste klant van Senior Verhuizer,  
 
Bedankt voor uw interesse. Hierbij stuur ik u een checklist die handig is tijdens de 
voorbereidingen op de verhuizing.  
 
Wie naar een bestaand huis verhuist hoort een aantal dingen te checken voordat men 
daadwerkelijk gaat verhuizen. Voor deze mensen hebben wij een checklist opgesteld:  
 

❏ Hoe is het met de Cv-ketel  
❏ Kan de keuken nog een tijdje 

mee  
❏ Hoe is het schilderwerk  
❏ Hoe is de isolatie van het huis  

❏ Zijn de elektriciteitsvoorzieningen nog 
veilig  

❏ Hoe ligt het tapijt erbij of moet er 
misschien laminaat komen 

 
Senior Verhuizer heeft contacten met erkende en betrouwbare aannemers, schilders en 
stoffeerders, laat u informeren voor de optimale afstemming en prijs. 
 
Vervolgens gaat u de spullen die mee moeten naar de nieuwe woning inventariseren.  

Voorbereiding verhuizing  
U weet dat een aantal spullen meemoet omdat u daar veel waarde aan hecht. Deze spullen 
worden voorzien van een groene sticker, indien alles in de nieuwe woning past. Spullen die 
niet mee gaan kunt u voorzien van een rode sticker.  Spullenwaarover u twijfelt worden 
voorzien van een oranje sticker. Schrijf op de sticker wat erin zit en naar welke kamer de 
doos of het object moet. Dit zijn speciale verhuisstickers die geen lijmresten achterlaten op 
uw meubilair.  
 
U gaat verhuizen 

❏ Afspraken maken met nieuwe 
bewoners huidige woonruimte voor 
eventuele overname van spullen. 

❏ Afspraken maken met oude 
bewoners nieuwe woonruimte voor 
eventuele overname van spullen. 

❏ Huur opzeggen of datum met 
makelaar overeenkomen. 

❏ verhuisberichten aanvragen 
bijvoorbeeld bij PostNL. 

❏ Beginnen met uitzoeken van spullen. 
❏ Maten van de nieuwe woning 

opmeten, of plattengrond met 
maten aan Senior Verhuizer 
doorgeven. 

❏ Bestel vloerbedekking, meubels en 
gordijnen of laat Senior Verhuizer u 
inlichten. 

❏ verbouwplannen? Senior Verhuizer 
heeft betrouwbare contacten met 
schilders en aannemers voor 
betaalbare prijzen. 
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Een maand voor de verhuisdag  

❏ verzekeringen inlichten over uw 
verhuizing. zorg- opstal- inboedel- 
rechtsbijstandverzekering 

❏ overzetten gas, energie, water en 
provider voor telefonie en/of 
internet. 

❏ PostNL verhuisberichten verzenden. 
❏ Verhuisdozen laten brengen. 

 

❏ Gegevens nieuwe woonplaats 
opvragen. 

❏ Elektriciteits- en gaslevering oude 
huis opzeggen en aanvragen nieuwe 
huis. 

❏ Werkster, Thuiszorg en/of ander 
huispersoneel inlichten. 

❏ opruimen spullen  die niet 
meeverhuizen. 

 
Twee weken voor de verhuizing  

❏ Adreswijzigingen versturen. 
❏ Bank inlichten. 
❏ Postbus wijzigen. 
❏ Dokter en tandarts inlichten. 
❏ Gemeente inlichten. 

❏ Naamplaatje laten maken. 
❏ Afspraak maken voor schoonmaken 

nieuwe huis. 
❏ Zet het grofvuil buiten, of maak een 

afspraak. 

 
Één week voor de verhuisdag 

❏ Sleuteloverdracht oude huis en 
nieuwe huis afspreken. 

❏ Leveranciers van bestellingen 
inlichten. 

❏ Afspraak maken voor het 
onderbrengen van huisdieren tijdens 
de verhuizing. 

❏ Verhuisstickers op dozen plakken 
met verwijzing naar de kamers 
nieuwe woning. 

❏ Spullen inpakken die u niet meer 
nodig heeft. 

❏ Zorgen voor genoeg parkeerruimte 
op de verhuisdag of 
parkeervergunning aanvragen. 

❏ Ophaaldag gemeente gebruiken om 
spullen mee te geven wat weg kan; 

❏ Drinken en eten in huis halen voor 
het verhuizen  

 
Verhuisdag 

❏ Gas en electra afsluiten indien 
nodig. 

❏ Afscheid nemen van de buren. 
❏ Meterstanden opnemen. 
❏ Huis nakijken op achtergebleven 

dingen. 
❏ Sleutel overdragen. 

❏ Belangrijke spullen en kleding voor 
de verhuisdag appart houden. 

❏ Uitgepakte verhuisdozen meegeven 
aan de verhuizer. 

❏ Naambordje op de deur plaatsen. 
❏ Uitgepakte spullen controleren op 

schade. 
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Adreswijzigingen 

❏ Notaris/makelaars 
❏ Bank 
❏ Belastingdienst 
❏ Centraal Bureau 

Motorrijtuigenbelasting 
❏ Verzekeringsmaatschappijen 
❏ Huishoudelijke hulp 
❏ Verenigingen 
❏ Vakbonden 

❏ Tandarts 
❏ Apotheek 
❏ Dierenarts 
❏ Zorgverzekering 
❏ Kerk 
❏ Bibliotheek 
❏ Internetprovider 
❏ Leveranciers 
❏ Dokter 

 
Abonnementswijzigingen 

❏ Krant 
❏ Televisiegids 
❏ Dagbladen 

❏ Weekbladen 
❏ Tijdschriften 
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Wanneer u zelf gaat inpakken houdt dan rekening met de volgende punten:  
 
Tuingereedschap en andere schuurspullen  

❏ Wanneer een brommer of grasmaaier in de schuur staat, haal de benzine eruit  
❏ Wanneer u een oude frituurpan heeft staan, haal de olie eruit  
❏ Overige brandbare stoffen brengt u naar de chemobak  

 
Meubels  

❏ Plak etiketten die geen lijm achterlaten op de meubels en de onderdelen ervan, 
Senior Verhuizer heeft hier speciale etiketten voor in diverse kleuren.  

❏ Schrijf op de etiketten naar welke ruimte het moet geef diverse kamers een nummer. 
❏ Schroefjes, plugjes, nippeltjes etc. stop je in een plastic zakje en plak je op het 

desbetreffende meubel  
❏ Senior verhuizer beschermd uw meubels met dekens en met folie die ervoor zorgt 

dat de meubels tijdens het transport goed in elkaar blijft zitten en beschermd tegen 
schade.  

 
Dozen 

❏ Vul dozen tot de handgreep met zware spullen, vul hem vervolgens met zachte 
dekens of licht spul  

❏ Bezuinig niet op verhuisdozen, Senior Verhuizer heeft stevige dozen die ervoor zorgt 
dat uw spullen goed kunnen worden opgestapeld en tijdens het optillen niet uit 
elkaar vallen. Goedkope dozen van de grote bouwmarkten hebben 1 laag karton, 
goedkoop maar niet handig als u uw spullen onbeschadigd wilt houden. 

 
Breekbare spullen  

❏ U kunt servies in oude kranten stoppen maar dat geeft nare vlekken, Senior Verhuizer 
heeft hiervoor speciaal inpakpapier waarmee uw servies snel efficiënt en bovenal 
zonder dat het breekt kunt verpakken.  

❏ Vul de rest op met zachte spullen zoals vaatdoeken, kussentjes of linnengoed.  
❏ Daarnaast heeft Senior Verhuizer bubbeltjes folie waarmee vazen kunnen worden 

ingepakt  
 
Boeken  

❏ Zoals al eerder vermeld stop dozen nooit helemaal vol met boeken. Vul ze tot de rand 
en vul de dozen op met los spul  

 
Persoonlijke spullen  
Maak een aparte tas met spullen die u direct nodig heeft hierbij kunt u denken aan:  

❏ Medicijnen  
❏ Schoon ondergoed en sokken  
❏ Kleding voor de volgende dag  
❏ Toiletspullen  
❏ Telefoon  
❏ Financiële middelen 
❏ Sleutels  
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Eten en drinken  

❏ Ontdooi uw koelkast en geef diepvriesspullen weg  
❏ De verhuizers zijn altijd erg blij met een kopje koffie  
❏ Houdt het ontbijtje een kopje bordje etc. voor de volgende dag apart  

 
Vervolgens komt u aan bij de zolder, kelder of schuur. Hierin kunnen spullen staan die geen 
functionele waarde hebben maar wel emotionele waarde kunnen hebben. Dit kan een 
pijnlijke reis door de tijd worden. Oude fotolijstjes, spullen van de kinderen of spullen van uw 
overleden partner. Wanneer u hier doorheen spit stel uzelf dan de volgende vragen:  
 

❏ Wil ik er afscheid van nemen?  
❏ Kan ik het op marktplaats 

zetten?  
❏ Ken ik iemand die de spullen nog 

graag wil hebben?  

❏ Ga ik het nog dragen?  
❏ Wil ik het inlijsten?  
❏ Willen we onze meubels schenken aan 

stichting Home Sweet Home in Arnhem? 
 

 
Stichting Home Sweet Home verstrekt hulp en ondersteuning aan (voormalig) dak- en 
thuislozen in Arnhem (en omstreken). De stichting doet dit door het uitlenen van 
tweedehands meubelen aan daklozen die een woning toegewezen hebben gekregen en nog 
geen inrichtingsgeld hebben ontvangen.  
 
Wanneer de meeste vragen met nee worden beantwoord maar het heeft emotionele 
waarde maak er dan een foto van en gooi het in de vuilniszak.  Of laat het staan wanneer 
Senior Verhuizer uw woning bezemschoon opleverd. 
 
Tips tijdens het opruimen van bijvoorbeeld de zolder.  

❏ Zet een lekker muziekje op  
❏ Deel de zolder op in zones: 

1 bewaren, 2 twijfelgevallen, 
3marktplaats, 4kringloop, 
5weggooien  

❏ Stop af en toe even en kijk om je 
heen wat er is gebeurd 

 

❏ Maak spullen die bewaard moeten 
worden gelijk even schoon  

❏ Schrijf op elke doos wat erin zit en 
naar welke kamer het moet  

❏ Label de dozen: 1 meteen nodig na 
de verhuizing 2 binnen een maand 
uitpakken 3 opbergen en openen 
indien nodig  

 
Na de verhuizing  
Wanneer de dozen zijn uitgepakt, vouwt u deze weer uit elkaar. U kunt het inpakpapier in 1 
of 2 open dozen doen en Senior Verhuizer bellen om de dozen weer op te komen halen.  
 
Voor overige vragen kunt u altijd telefonische contact opnemen door te bellen naar: 
026-7024260 
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