Verhuischecklist

senioren

Zeker op een wat latere leeftijd heeft een verhuizing veel impact. Daar houden we tijdens de
verhuizing wel degelijk rekening mee. U kunt ervoor kiezen om alles aan ons uit handen te geven.
Dat geeft veel rust en is een hele zorg minder. U kunt het ook zelf doen of gedeeltelijk door ons laten
doen. Goede voorbereiding helpt altijd. Hieronder treft u een checklist aan.
Voordat u gaat verhuizen
� Verhuiskostenvergoeding regelen (Als u vanwege ziekte,
beperkingen of ouderdom naar een aangepaste woning moet
verhuizen, kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen).
� Heeft u een PGB, dan kunt u deze gebruiken om een
aantal van onze diensten te betalen (U heeft hiervoor de
indicatie ‘begeleiding’ nodig).
� Verhuizing telefoon, internet en tv regelen.
� Afspraken maken met de nieuwe bewoners van uw
oude woning.
� Afspraken maken met de oude bewoners van uw nieuwe
woning (Gaat u naar een verzorgingstehuis dan is dit niet
nodig).
� Nieuwe woning opmeten om te zien of u alles kunt
meenemen.
� Meubelen die niet meekunnen alvast te koop zetten of
onderbrengen bij familie/vrienden.
� Verhuisservice voor uw post regelen.
� Beginnen met opruimen (begin bijv. op zolder).
� Adres in de chip van uw huisdier(en) laten wijzigen.
� Is er een laadpaal i.v.m elektrisch rijden?

� 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
� Koffie zetten.
� Gordijnen slaapkamers afhalen.
� Geld en pinpassen gescheiden opbergen in handbagage.
� Woning nakijken op achtergebleven spullen.
� Meterstanden opnemen.
� Gas en elektra afsluiten indien nodig.
� 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.

2 Weken voor uw verhuizing

Na aankomst in de nieuwe woning

� Versturen van adreswijzigingen.
� Opvang regelen voor huisdieren op de verhuisdag.
� Inwisselen (zegel)spaaracties bij plaatselijke winkeliers.

� Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten.
� Alle uitgepakte spullen controleren op eventuele schade.
� Een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar maken.
� Slaapkamergordijnen ophangen.
� Koelkast en vriezer, indien nodig, 1 dag laten
acclimatiseren.
� Rookmelders en alarm controleren (voorzien van nieuwe
batterijen).

1 Week voor uw verhuizing
� Nieuwe woning schoonmaken.
� Vaste lampen afnemen in uw bestaande woning (dit kunt
u ook door de verhuizer laten doen).
� Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers).
� Spullen die u niet meer nodig heeft alvast inpakken.
� Afvoer grofvuil regelen.
� Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken.
� Klein chemisch afval wegbrengen.

Dag voor uw verhuizing
� Koelkast ontdooien en schoonmaken.

Na uw verhuizing
� Alles uitpakken (indien u ervoor gekozen heeft om dit
zelf te doen).
� Eventuele niet direct waarneembare verhuisschade
melden (uiterlijk binnen 14 dagen).
� Afspraak maken over het ophalen van lege verhuisdozen.
� Aangifte van adreswijziging doen bij uw gemeente.
� Voorstellen aan de nieuwe buren.

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

