ONBETWIST DE BESTE
VERHUISCHECKLIST

VERKOOPKLAAR MAKEN
VAN JE WONING
Bekijk
welke meubels (tijdelijk) verwijderd

kunnen worden om ruimte te creëren.
Ruim
uw zolder, berging of garage op.

Oriënteer
u op tijdelijke opslag van uw

meubilair en ingepakte verhuisdozen.
Zorg
ervoor dat het huis schoon en opgeruimd

is.
Haal
persoonlijke spullen weg.

Zorg
voor een neutrale

kleur op de muren.

		

IK GA VERHUIZEN
Vraag
een offerte aan bij een verhuisbedrijf

zoals Oomen Verhuizers.
Informeer
naar een verhuisvergoeding bij uw

werkgever.
Zeg
de huur van de oude woning op.

Regel
de omzetting van telefoon / internet / tv

/ gas / water.
Overleg
met de nieuwe bewoner van mijn

oude woning..
Overleg
met de oude bewoners van mijn

nieuwe woning.

Zorg
voor een verzorgde tuin.


Check
huurtoeslag voor nieuwe woning.


Pak
alvast wat 			

verhuisdozen in.

Vraag
verhuisverlof aan bij werkgever.


Verhuisdozen bestelt u eenvoudig
online via verhuisdozen.store

4 TOT 2 WEKEN VÓÓR
MIJN VERHUIZING

Regel
plattegrond van het nieuwe huis.

Regel
verhuisservice PostNL.

Informeer
naar gemeentelijke zaken zoals

afval ophalen en gemeentewerf.

2 WEKEN VÓÓR
MIJN VERHUIZING

Stuur
verhuisbericht aan inboedelverzekeraar.


Geef
adreswijziging door aan bekenden.


Check
of omzetting telefoon / internet / tv /

gas / elektra / water bevestigd is.

Regel
opvang voor kinderen en huisdieren op

de verhuisdag.

Informeer naar nieuwe huisarts, tandarts en
apotheek.

Berg
belangrijke papieren en waardevolle

bezittingen op, op een veilige plek.

Zet
parkeervergunning om of zeg deze op.

Huismeester
inlichten van het oude en nieuwe

appartementencomplex.

Oomen Verhuizers
Dé erkende verhuisspecialist

Check nogmaals zolder, berging, garage en
kasten op spullen die u niet meeverhuist
en doe deze weg: verkopen, kringloop,
gemeentewerf, enz.
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1 WEEK VÓÓR
MIJN VERHUIZING
Zorg
dat uw nieuwe huis leeg en schoon is op

de verhuisdag.
Haal vaste lampen in het oude huis van het
plafond.
Haal
uw gordijnen van de gordijnroedes af.

Pak
alle verhuisdozen in en bel tijdig het

verhuisbedrijf als u tekort komt.
Breng grofvuil en chemisch afval weg.
Monteer alvast eventuele nieuwe kasten in
het nieuwe huis of laat dit het verhuisbedrijf
regelen.

Oomen Verhuizers heeft erkende
handymans in dienst die jou
ondersteunen met demontage
en montagewerk.

OP DE VERHUISDAG
Haal
de gordijnen van de slaapkamer af.

Verzamel
alle sleutels en berg deze

afzonderlijk op bij uw persoonlijke bagage.
Berg
uw geld en pinpassen op in uw

persoonlijke bagage.
Open
alle kasten en lades en check deze op

achtergebleven spullen.
Fotografeer
de meterstanden.

Loop
met de verhuizer een laatste ronde door

het hele huis.

BIJ AANKOMST IN MIJN
NIEUWE WONING
Laat
de inboedel en de dozen direct op de

juiste plek neerzetten, zorg dat u aanwezig
bent om de verhuizers te instrueren.
Controleer
uw meubels op zichtbare schade.


1 DAG VÓÓR
MIJN VERHUIZING
Maak
de koelkast en diepvriezer leeg,

ontdooien en schoonmaken.

Zorg
voor voldoende pin-saldo om af te

rekenen met het verhuisbedrijf.
Maak
één kamer zo snel mogelijk gezellig

zodat u zich direct huis voelt.
Geef
lege verhuisdozen mee aan de verhuizers.


Leeg de vaatwasser, wasmachine en droger
(ook het waterreservoir).
Demonteer
de meubelen of laat dit het

verhuisbedrijf regelen.
Zorg voor eten, drinken en koff ie voor op de
verhuisdag.
Houdt
parkeerruimte vrij voor de

verhuiswagen, zowel voor het oude als
voor het nieuwe huis. Laat bekenden de
parkeerplaatsen gebruiken voor uw huis en
bel ze ‘s morgens op om hun auto weg te
halen voor de verhuiswagen.
Pak uw persoonlijke spullen en handbagage in.

NA MIJN VERHUIZING
Pak
kamer voor kamer alle dozen uit.

Verzamel
alle lege dozen op één plek.

Doe
online aangifte van adreswijziging in de

nieuwe gemeente.
Maak
een afspraak met het 		

verhuisbedrijf over het ophalen 		
van lege verhuisdozen.

Op zoek naar een
opslagruimte? Huur jouw
opslagruimte direct via
www.oomenopslag.nl
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