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3 maanden voor de verhuisdag:
• Zeg uw huur op.
• Verwittig tijdig uw leveranciers van electriciteit, 

gas en water, telefonie, kabel en internet.
• Kijk de afmetingen na van de ruimten in uw  

nieuwe woonst om problemen te vermijden  
met uw te verhuizen meubilair.

• Hou rekening met het afkoppelen van alle  
toestellen (wasmachine, droogkast, fornuis, …)  
en verlichting.

• Bestel vloerbekleding en gordijnen

1 maand voor de verhuisdag:
• Bevestiging verhuisdatum
• Vraag verlof aan voor uw verhuis
• Verwittig de bank voor  een afspraak met  

uw toekomstig filiaal
• Zeg gas en water op voor oud adres
• Vraag gas en water aan voor nieuw adres
•  Maak een afspraak voor het opnemen van  

de meterstanden
• Bestel verhuisdozen, beschermmaterialen  

en inpakmaterialen

2 weken voor de verhuisdag:
• Sluit de nodige verzekeringen af
• Licht uw ziekenfonds in
• Licht uw huisdokter in
• Licht de gemeentelijke diensten in

1 week voor de verhuisdag:
• Maak sleutels bij van uw nieuwe adres
• Licht leveranciers in over uw nieuwe  

leveringsadres
• Laat door de Post uw briefwisseling doorsturen 

naar het nieuwe adres
• Vraag parkeerverbod aan voor zowel uw oude  

als nieuwe woonplaats

1 dag voor de verhuisdag:
• Ontdooi de diepvriezer en koelkast
• Koppel de elektrische apparaten af
• Voorzie voldoende parkeerplaats voor de  

verhuiswagen

De verhuisdag zelf:
• Zorg dat u voldoende cash geld bij heeft
• Neem alle meterstanden op

Na de verhuis:
• Meld u aan op het nieuwe gemeentehuis
• Laat het adres wijzigen op uw identiteitskaart
• Laat het adres wijzigen op uw rijbewijs
• Contacteer uw nieuwe bankkantoor

Geef uw adreswijziging door aan:
• Verzekeringsmaatschappijen
• Gasmaatschappij
• Elektriciteitmaatschappij
• Watermaatschappij
• Telefoonmaatschappij
• Internetprovider
• Kabelmaatschappij
• Bank
• Post
• Notaris
• Huisarts
• Dierenarts
• Tandarts
• Ziekenfonds
• Gemeentehuis
• School
• Familie
• Buren
• Vrienden
• Collega’s
• Verenigingen
• Sportclubs
• Bibliotheek
• Kranten en tijdschriften
• Boekenclub

Checklist verhuizen


