
Voordat u gaat verhuizen
�  Informeren naar verhuisvergoeding bij uw werkgever.
�  Vraag de geschikte informatie aan voor het verkrijgen 

van uw visa en woon- en werkvergunningen. Dit kan 
uw werkgever regelen, zo niet ga dan langs bij het 
consulaat van het land waar u naartoe verhuist. 

�  Zijn alle documenten in orde? In het buitenland heeft 
u vaak specifieke documenten nodig. Let vooral op 
de geldigheid van uw identiteitskaart/paspoort, denk 
na of u het wilt laten verlengen, dat is in Nederland 
makkelijker dan in het buitenland. 

�  Is uw rijbewijs nog lang genoeg geldig? Soms moet u 
het in het land van bestemming laten omzetten naar 
een lokaal of internationaal rijbewijs. 

�  Bij het verhuizen van uw huisdieren naar het 
buitenland is het van belang om geldende wetgeving 
in het land van bestemming na te gaan. Sommige 
landen hebben een quarantainewetgeving en eisen 
speciale inentingen. Houd hier ook rekening mee bij 
het boeken van een vlucht.

�  Uw diploma’s laten waarmerken. Bedrijven in het 
buitenland willen vaak meer zekerheid over de 
echtheid van diploma’s. Laat ze daarom in Nederland 
waarmerken, dit kan o.a. bij DUO. 

�  Controleer welke documenten u nodig heeft voor 
het exporteren en het importeren van uw inboedel 
naar het land van bestemming. Gaat u voor werk of 
een specifieke reden verhuizen, dan kunt u mogelijk 
profiteren van vrijstellingen voor belastingen en 
heffingen. 

�  Welke elektriciteitstoevoer is er in uw nieuwe 
woonplaats? 220 volt, 110 volt of …? Als het anders 
is dan in Nederland zult u daar andere elektrische 
apparaten moeten kopen. U kunt hier ook omvormers 
kopen. Houd rekening met andere typen stekkers. 
Verloopstekkers zou u meteen in Nederland kunnen 
kopen. 

�  Controleer of u extra inentingen nodig heeft voor de 
plek waar u naartoe verhuist. 

�  School van uw kind(eren) informeren.
�  Verhuisservice voor uw post regelen.
�  Beginnen met opruimen.
�  Kind(eren) aanmelden bij nieuwe school.

� Adres in de chip van uw huisdier(en) laten wijzigen 
� Is er een laadpaal i.v.m. elektrisch rijden?

4-2 Weken voor uw verhuizing
�  Inlichten verzekeraar over verhuizing.
�  Regel tijdelijke woonruimte. Wanneer uw spullen per 

boot verscheept moeten worden, dan bent u eerder 
in uw nieuwe woning dan uw huisraad. Het is dan 
raadzaam om tijdelijk een gemeubileerd woning te 
huren of te verblijven in een hotel, totdat uw spullen er 
zijn. Dit geldt vaak ook kort voor vertrek in Nederland. 

�  Zorg dat u vliegtuig- of treinreserveringen heeft. 
Bewaar uw tickets na aankomst. De douane kan hier 
mogelijk naar vragen.

�  Controleer (bij uw verhuisbedrijf) wat de 
mogelijkheden zijn voor het terugvragen van de btw 
op de verscheepte goederen. Afhankelijk van het land 
van afkomst en het land van bestemming kunt u dit 
terugkrijgen. 

�  Parkeervergunning opzeggen.
�  Opruimen van de spullen die niet meeverhuizen.
�  Regelen van opslag van spullen die niet meegaan. 
�  Vraag uw dokter, tandarts en eventueel specialisten 

om uw recepten te vernieuwen, zodat u in het 
buitenland door kunt gaan met uw behandelingen. 
Vraag meteen uw medische dossiers op.

2 Weken voor uw verhuizing
�  Versturen van adreswijzigingen.
�  Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de 

verhuisdag.
�  Inwisselen (zegel)spaaracties bij plaatselijke winkeliers.
�  Voeg adapters of transformators toe aan de 

elektrische spullen die u laat verhuizen indien 
deze nodig zijn voor het gebruik op uw nieuwe 
bestemming.

1 Week voor uw verhuizing
�  Vaste lampen afhalen in uw bestaande woning.
�  Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers).
�  Spullen die u niet meer nodig heeft alvast inpakken.
�  Afvoer grofvuil regelen.

Verhuischecklist 
internationaal
U gaat verhuizen naar het buitenland. Dan is een goede voorbereiding erg belangrijk. Het maakt nogal 
uit of u gaat verhuizen binnen Europa (vaak rijdt uw verhuizer de spullen er dan zelf naar toe) of dat uw 
verhuizing overzee is. Hieronder treft u een checklist, die u helpt bij de voorbereiding.

Heeft u nog vragen? Bel (0187) 48 21 88 of ga naar www.flakkeeverhuizers.nl

Tip! Moeite met opruimen? Begin met (emotioneel) makkelijke dingen zoals de lade van de salontafel en keukenlades



Notities

�  Huisvuilcontainers oude woning legen en 
schoonmaken.

�  Klein chemisch afval wegbrengen.

Dag voor uw verhuizing 
�  Koelkast ontdooien en schoonmaken.
�  Diepvriezer ontdooien en schoonmaken.
�  Demonteren meubelen (indien u dit zelf wilt doen).
�  Plaats op straat vrijhouden voor verhuiswagen.  

± 3 parkeerplekken à 15 meter (door bijv. uw eigen  
auto en die van de buren er te parkeren).

�  Laatste dingen inpakken.
�  Lunch klaarmaken voor verhuisdag.

Verhuisdag
�  Gordijnen slaapkamers afnemen.
�  Sleutels opbergen. 
�  Geld, paspoort, reisbescheiden, visa en pinpassen 

opbergen in handbagage.
�  Woning nakijken op achtergebleven spullen.
�  Waterleiding aftappen in de winter  

(ook als het niet vriest). 
�  Ramen en deuren sluiten.
�  Sleutels oude woning afgeven.
�  Evt. sleutels bij laten maken voor nieuwe woning.
�  Evt. meterstanden opnemen.

Heeft u nog vragen? Bel (0187) 48 21 88 of ga naar www.flakkeeverhuizers.nl

Tip! Moeite met opruimen? Begin met (emotioneel) makkelijke dingen zoals de lade van de salontafel en keukenlades


