Januari 2016, Controlelijst voor uw verhuizing

CONTROLELIJST VOOR UW VERHUIZING
Twee maanden voor verhuizing
o Verhuisdozen en inpakspullen verzamelen
o	Verhuist al uw post wel mee? Regel uw adreswijziging via de verhuisservice van
www.PostNL.nl

o Verzekeringen (ziektekosten, inboedel etc) regelen
o Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten
o	Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking,
gordijnen e.d. en maten nieuwe woning opnemen

o Vervoer / transport / verhuizers regelen
o Tijdig beginnen met inpakken
o Verhuizing voor telefoon en internet regelen

Een maand voor de verhuizing
o Gas, licht en water opzeggen voor het oude huis en aanvragen voor nieuw huis
o Voorschriften van huiseigenaar & woningcorporatie
o Voorschriften plaatsen van schuren & schuttingen
o Wanneer komt de gemeentereiniging langs?
o Is er aansluiting op het gasnet? Is er aansluiting voor elektrisch koken?
o Is het houden van huisdieren in uw woning toegestaan?
o Welke soorten harde vloerbedekking zijn toegestaan?
o Kan de verhuizer tot aan de deur komen? Is er een hijsbalk aanwezig?
o Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
o	De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat weg
moet en zorgen dat containers leeg zijn

Een week voor de verhuizing
o Transport regelen
o Opruimen wat niet mee gaat, beginnen met inpakken
o Gordijnen afhalen indien niet overgenomen
o Vloerbedekking of laminaat eruit halen indien niet overgenomen
o	Inboedelverzekering nieuwe woning op tijd in laten gaan maar ook nog voor huidige woning
behouden totdat deze leeg is
Rhenam Wonen
Postbus 188
3910 AD Rhenen
0317 68 32 00
Rhenen
Binnenhof 9
3911 NP Rhenen
ma t/m do 08.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
vr 08.30 - 12.30 uur

Een dag voor de verhuizing
o
o
o
o
o

Koelkast/vriezer leegmaken, uitzetten, drogen en dichtplakken met tape
Water uit wasmachine tappen en trommelbeveiliging vastzetten
Laatste meubels demonteren en laatste zaken inpakken
Inpakken van groot meubilair
Inpakken van de laatste verhuisdozen

Amerongen
Allemanswaard 51
3958 KA Amerongen
ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
info@rhenam.nl
www.rhenam.nl
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Op de verhuisdag zelf
o
o
o
o
o
o
o
o

Sleutels, geld en bankpasjes in handbagage
Alle kamers, zolder, schuur, berging controleren op vergeten spullen
Alle ramen en deuren goed sluiten
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
Meterstanden gas, licht, water opnemen en formulier direct opsturen
Gas, elektra en water afsluiten, behalve als woning vorstvrij moet blijven
Gehele woning (nat) schoonmaken en schoon opleveren aan opzichter
Sleutels en overnamelijst aan de opzichter overhandigen

Aankomst nieuwe woning
o
o
o
o
o
o
o
o

Meterstanden gas, licht en water opnemen en formulier direct opsturen
Eventuele gebreken aan de woning noteren en doorgeven
Eventuele verhuisschade melden aan de verhuizers
Binnen 5 dagen inschrijven op het nieuwe adres bij afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) Gemeente
Koelkast/vriezer even rust geven alvorens deze weer aan te zetten
Trommel wasmachine losmaken
In de gaten houden of post wordt doorgezonden
Eventuele nieuwe automatische overschrijvingen regelen

Diverse internetsites inzake verhuizingen
www.verhuizenkunjezelf.nl
www.verhuisadvies.nl
www.PostNL.nl
www.verhuisvriend.nl
www.eneco.nl
www.vitens.nl
www.kpn.com
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