VERHUISTIPS

Tijdsplanning, inpaktips & de eerste benodigdheden
Om ervoor te zorgen dat de verhuizing naar je eerste eigen woning soepel en zonder stress verloopt, is
een goede planning erg belangrijk. Begin daarnaast zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen.

Verhuizen? Een overzicht:
1 tot 3 maanden vooraf:
 Bepaal de datum van de verhuizing (en organiseer je hulp)
 Vraag indien nodig verlof aan
 Plan de renovatie in de nieuwe, en eventueel ook de oude woning (en organiseer hulp)
 Schakel een verhuisbedrijf in of huur een verhuiswagen (vergelijk de kosten van autohuur)
Transport- of vrachtwagen?
Voor een dag, een week of langer?
Woon je in een drukke straat? Informeer voor een tijdelijke parkeervergunning of ontheffing
 Uitmesten en sorteren van spullen om te verkopen/weggeven/doneren of weggooien.
Waardevolle spullen verkopen (rommelmarkt, online, etc.)
Kleding en andere spullen schenken aan liefdadigheidsorganisaties
Rest-, elektronisch- en gevaarlijk afval op de juiste manier afvoeren
 Verzamel verpakkingsmateriaal en koop (of huur) verhuisdozen
 Dienstaanbieders (telefoon, internet, enz.) informeren over de adreswijziging
 Vergelijk aanbiedingen van energieleveranciers en sluit een nieuw contract af
 Controleer de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering of sluit deze eventueel opnieuw af
 Planning en aanschaf van de inrichting
1 tot 2 weken vooraf:
 Maak een afspraak voor de sleuteloverdracht
 Informeer (toekomstige) buren over de verhuisdatum
 Controleer de route die je moet rijden
 Plan in welke kamers je meubels komen
 Verhuisdozen inpakken
 Eet de restjes in de koelkast op
1 dag voorafgaand aan de verhuizing en de verhuisdag zelf:
 Regel wat te eten en drinken voor je hulpjes
 Zorg dat je sleutels hebt van eventuele afgesloten deuren
 Eventueel afdekken van kwetsbare vloeren
 Documenteer bestaande schade in het trappenhuis
 Geef de planten water en pak deze goed in
 Pak een ‘overlevingspakket’ voor de komende dagen in
 Breng verlichting aan of leg eventueel een zaklamp klaar
 Breng meubelplannen aan op kamerdeuren en spreek de verhuizing door met de hulp
 Laad eerst de meubels in, dan dozen

Opruimen voor de verhuizing
Een grondige opruiming zorgt voor ervoor dat je meer ruimte hebt in de verhuiswagen en in de nieuwe woning. Sorteer bijvoorbeeld zaken uit, die:







kapot zijn
niet meer gebruikt worden
meerdere malen in het huishouden aanwezig zijn
niet in de nieuwe woning passen
geen plezier meer geven
over de datum zijn (voedsel, cosmetica)

Inhoud van het overlevingspakket en de gereedschapskist
Het kan een paar dagen duren voordat alle belangrijke dozen na de verhuizing zijn uitgepakt. Daarom
is het handig om de belangrijkste items die je elke dag nodig hebt in een apart overlevingspakket te
pakken zodat je daar snel bij kunt en de eerste dagen uit deze tas/koffer kunt leven.
Overlevingspakket

Gereedschapskist

 Huurcontract, identiteitskaart, rijbewijs,
zorgverzekeringspasje, contant geld
 Werk- en vrijetijdskleding, pyjama, ondergoed en sokken, jas
 Indien nodig: wegwerpservies, snacks,
drinken
 Keukenrol, toiletpapier, handdoek, zeep
 Poetslappen, schoonmaakmiddelen, bezem, vuilniszakken
 Beddengoed
 Tandenborstel en tandpasta, douchegel,
shampoo, deodorant, crèmes en eventuele haarborstels, scheer-, make-up en
hygiëneproducten
 Oplaadkabel voor mobiele telefoon, laptop etc.
 Kleine thuisapotheek

 Zaklamp
 Verlengkabel, stekkerdoos
 Hamer, schroevendraaier/boormachine,
tang, evt. schroeven, pluggen en spijkers
 Duimstok
 Stanleymes
 Ducttape
 Schaar
 Spanningsmelder
 Waterpas

Verhuisdozen op de juiste manier inpakken
Een systematische aanpak voor het inpakken van de verhuisdozen vergemakkelijkt het transport:
 Begin bij het inpakken met dingen die je niet meer nodig hebt tot de verhuizing (bijv. zelden
gebruikt keukengerei, boeken of zomer- of winterkleding).
 Pak zware spullen zoals boeken samen in met lichte spullen als kleding.
 Pak de breek- en kwetsbare zaken op een goede manier in
 Verzamel de schroeven uit kasten in kleine zakjes en plak ze aan de binnenwand

Zo verpak je je waardevolle spullen beschermd en ruimtebesparend in:
 Boeken: pak deze rug aan rug in zodat de bladzijden niet in elkaar schuiven
 Kleding: gebruik kleine, schone stukken wasgoed als opvulmateriaal; gebruik kledingdozen
om kwetsbare kleding hangend te transporteren
 Glazen en servies: omwikkel met zijde- of pakpapier of noppenfolie en vul de holtes op; verpak borden in verticale richting
 Elektronica: bescherm met noppenfolie; verpak kabels en kleine onderdelen in hersluitbare
zakjes

Checklist voor de belangrijkste spullen in je nieuwe woning
Wanneer je je eerste eigen woning betrekt, staat de inrichting natuurlijk hoog op je to-do-lijst. Waarschijnlijk is je woning aanvankelijk nog niet perfect uitgerust, maar deze basics en enkele comfortartikelen zijn aan te bevelen:
Woon -en slaapkamer
Bank
Dekens en kussens
Evt. een TV
Kasten/planken met voldoende opbergruimte voor boeken, dvd’s, papieren etc.
Evt. een bureau en stoel
Bed en bedlinnen
Kledingkast
Plafond-, wand- of vloerlampen (+spaarlampen)
Evt. tapijt/kleden
Evt. decoratie en planten
Badkamer
Kast voor in de badkamer en spiegel
Evt. douchegordijn en badmat
Handdoeken en handdoekhouders
Toiletborstel
Evt. toiletrolhouder

Keuken
Evt. inbouwkeuken met apparatuur
(Eet)tafel met stoelen
Waterkoker en/of koffiemachine
Broodrooster & magnetron
Ten minste 2 (koeken)pannen, kommen
Snijplank, scherpe messen
Blik en flesopener
Borden, kopjes, glazen, bestek
Kooklepel en spatel
Theedoeken
Pannenlappen
Poetsmiddel en huishoudapparatuur
Stofzuiger
Bezem, dweil
Emmer en poetsmiddel
Wasmand en droogrek
Strijkijzer en strijkplank
Vuilnisbak
Gereedschapskist

Verdere verhuistips voor het grondig uitsorteren en inpakken van je spullen hebben wij voor jou bij elkaar
verzameld in onze raadgever verhuistips. Je kunt in ons artikel ‘organisatorische zaken bij de verhuizing’
lezen hoe je zonder zorgen je eerste woning betrekt.

