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Checklist verhuizen
Om je veel denkwerk te besparen, hebben we een checklist gemaakt die je kunt nalopen!
Heb je dit al gedaan?
□ Inschrijven bij jouw (nieuwe) gemeente;
□ Bij DUO inschrijven als uitwonend en eventueel huurtoeslag aanvragen;
□ Alle benodigde verzekeringen regelen. Denk aan inboedelverzekering en WAverzekering;
□ Uitzoeken hoe het bij jouw nieuwe huis geregeld is met het afval;
□ De meterkast zoeken en de meterstanden noteren;
□ Uitzoeken of gas, water, elektra inclusief is. Zo niet meteen regelen! Dit kan soms een
tijd duren;
□ Abonnementen voor televisie, internet en telefoon regelen;
□ Gezamenlijke rekening aanmaken. Dit is handig voor als je gaat samenwonen. Doe dit
op tijd, en zet er pas geld op als je zeker weet dat je met de rekening kunt betalen;
□ Besluiten of je een nieuwe huisarts of tandarts wil, en kijken of je daar ingeschreven
kan worden;
□ Adres wijzigen (zie lijst hieronder);
□ Spullen te koop zetten die je niet meeneemt naar je nieuwe huis;
□ Alle belangrijke documenten die je bij je ouders hebt liggen verzamelen, kopiëren en
inscannen (en desnoods nog een back-up maken). Denk aan: diploma’s, certificaten,
verzekeringgegevens/pasjes, ID-kaart of paspoort, gegevens van je bank/rekening,
contracten van werkgevers, contract van je huurwoning, inschrijving van opleiding,
belangrijke brieven van de belasting en DUO, kentekenbewijs auto etc.;
□ Back-up maken van belangrijke documenten, bestanden en/of foto’s die op de
computer bij je ouders stonden voor je eventuele (nieuwe) eigen computer/laptop;
□ Reservehuissleutels laten maken die je bij je ouders en/of buren kunt neerleggen;
□ Een verhuisdag bepalen en zorgen dat familie en/of vrienden komen helpen,
eventueel een verhuisbusje huren.
Adres wijzigen bij:
□ Familie, vrienden en collega’s;
□ Je werkgever (voor loondienst en/of vrijwilligerswerk);
□ Je opleiding , studielink, DUO en je (studenten) OV-chipkaart;
□ Je huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut, opticien en/of specialist;
□ Financiële- en overheidsinstanties zoals je bank, creditcard, Paypal,
belastingdienst;
□ Verzekeringsmaatschappijen (zorgverzekering, WA-verzekering en/of
auto/scooterverzekering);
□ Gas/water/elektra service;
□ Internet/TV/telefoon en mobiele telefoon provider;
□ (sport/hobby)verenigingen, sportschool, bibliotheek;
□ Goede doelen waar je lid van bent en loterijen;
□ Abonnementen, zoals een dagblad, tv-gids, tijdschriften en vakbladen;
□ Klanten/spaarkaarten, zoals Air Miles, tankkaarten, supermarktkaarten,
winkel/warenhuispassen etc.;
□ Postorderbedrijven, reisorganisaties, warenhuizen en andere organisaties die je
brochures sturen;
□ Internetsites en sociale media zoals CJP, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,
Bol.com, Marktplaats.nl, Thuisbezorgd.nl etc.
Tip: Ga de inbox van je mail na om te kijken of je nog sites, instellingen, verenigingen of
organisaties vergeten bent voor de adreswijziging.

