
 
Verhuis Checklist: Van Huur Naar Koopwoning 
 
 
3 maanden voor de verhuisdag(en) 
 
Begin ruim op tijd met het aanvragen van offertes bij verhuisbedrijven. Vraag hier gratis 
offertes aan bij verhuisbedrijven bij jou in de regio. 
 
Offertes aanvragen 
 

● Eventueel offertes aanvragen voor de huur van een verhuislift 
● Eventueel offertes aanvragen voor de huur van een verhuiscontainer 
● Eventueel aanbieders van verhuisbussen vergelijken 
● Eventueel opslag regelen 

 
School en zorgverleners 
 

● Schrijf je kind in bij een nieuwe school of kdv 
● Nieuwe zorgverleners (huisarts, apotheek en tandarts) zoeken 

 
 
2 maanden voor de verhuisdag(en) 
 

● Zeg het huurcontract op. 
● Huurtoeslag stopzetten 
● In de huurovereenkomst die je hebt ondertekend voordat je in de huurwoning 

introk staat de opnamestaat. Hierin staat in welke staat de huurwoning moeten worden 
achtergelaten. Lees deze opnieuw door. Zorg dat je alle punten in de opnamestaat 
doorneemt. Heb je bijvoorbeeld een vloer gelegd, dan is de kans aanwezig dat je deze 
moet verwijderen voordat je verhuisd. 

● Plan een afspraak in voor de voorinspectie. Tijdens een voorinspectie wordt bekeken 
hoe de de woning ervoor staat en waar aanpassingen nodig zijn. Aan de hand van de 
voorinspectie wordt de eindinspectie gepland. Bij de eindinspectie wordt gekeken of de 
huurwoning op de juiste manier wordt achtergelaten. 

● Verhuisdatum prikken. 
● Vrije dagen aanvragen 
● Uitzoeken van spullen 
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● Geeft adreswijziging door aan energieleverancier, of ga op zoek naar nieuwe aanbieder 
● Woonverzekeringen vergelijken en afsluiten voor de koopwoning 
● Verhuisverzekering regelen 
● Adreswijziging doorgeven aan internetprovider of nieuwe provider zoeken. 
● Regel een oppas voor de dagen rondom de verhuizing 
● Vraag hulp bij de verhuizing aan familie en vrienden. 
● Zoek uit of je recht hebt op een verhuisvergoeding. 

 
1 maand voor de verhuisdag 
 

● Huur of koop verhuisdozen 
● Begin met inpakken van spullen 
● Maak een map voor verhuizing voor het papierwerk 
● Zeg abonnementen op of geef de adreswijzigingen door. 
● Parkeervergunning aanvragen 

 
 
2 weken voor de verhuizing 
 

● Dozen verder inpakken 
● Plan een ritje in naar de gemeentelijke milieustraat. 
● Huur of koop verhuismateriaal 
● Vraag de doorzendservice aan bij PostNL. 
● Geef de adreswijziging door aan de NDG 
● Demonteer lampen 
● Haal zonwering of gordijnen weg. 
● Maak takenlijsten voor verhuizers en verhuishulp 

 
 
2 dagen voor de verhuizing 
 

● Huis bezemschoon opleveren. Lees hier een uitgebreid artikel over het schoonmaken 
van je huis voor een verhuizing. 

● Controleren van de huurwoning op de laatste klusjes. 
● Kinder/babykamer spullen inpakken 
● Vriezer/koelkast leeg eten. 
● Vriezer koelkast ontdooien en uitschakelen 
● Huis bezemschoon opleveren 
● Wasmachine droger voorbereiden 
● Demonteer meubels 
● Eten en drinken inslaan voor de hulp en de verhuizers 
● Boodschappen doen. 



● Sleuteloverdracht regelen voor je oude koopwoning en nieuwe koopwoning met de 
makelaar. 

● Kinderen bij opa, oma of oppas brengen. 
 

Verhuisdag 
 
Oude adres 
 

● Verhuisbus ophalen 
● Begin met het afvinken van de takenlijst 
● Loop het huis na en controleer op achtergebleven spullen 
● Maak lunch klaar voor je hulp en verhuizers 
● Dozen inladen 
● Ramen sluiten 
● Opnemen van de meterstanden 
● Verwarming laag zetten (17-18 graden is goed) 
● Sleutels overdragen 

 
Inboedel vervoeren 

 
Nieuwe adres 
 

● Dozen uitladen 
● Bedden in elkaar zetten 
● Gordijnen ophangen 
● Koelkast/vriezer plaatsen (wacht 24 uuur met aanzetten) 
● Wasmachine/droger plaatsen 

 
 
Na de verhuizing 
 

● Housewarming organiseren 
● Naambordje ophangen 
● Inleveren van gehuurd materiaal (verhuisdozen, steekwagen et cetera) 
● Binnen 5 dagen na de verhuizing aanmelden bij de gemeenten (als je dit al niet eerder 

hebt gedaan). 
 
Kies voor een goede verhuizer om je spullen van oude naar nieuwe huis te 
vervoeren. Vraag hier offertes aan. 
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