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VERHUISPLANNING: VOORBEREIDING VERHUIZING  
  
 Circa 1 jaar tot 6 maanden voor de verhuizing 
 

 Zorg dat je je financiële situatie inzichtelijk hebt aan de hand van je budgetplaatje. Zoek eventueel 
hulp daarbij. 
 

 Spaar voor je verhuizing. Het kan zijn dat je te maken krijgt met dubbele kosten of regelingen, die niet 
op elkaar aansluiten. Je moet ook bijna altijd borg betalen. Ook de verhuizing zelf en het opknappen 
van je woning kost geld. Kijk ook bij sparen in de BW. 
 

 Ga na of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor je verhuizing of  inrichting 
https://www.nibud.nl/consumenten/bijzondere-bijstand/ 
 

 Vertrek je uit een Beschermd Wonen-locatie? Informeer bij je begeleider/budgetcoach of je in 
aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding CAK-bijdrage het laatste half jaar voor 
verhuizing. 
 
 

 Circa 3 maanden voor de verhuizing 
 

 Woon je nu al in een huurwoning? Vergeet dan niet op tijd de huur op te zeggen (minimaal een 
maand van tevoren).  
 

 Verzamel alvast de gegevens die je nodig hebt voor het accepteren van de woning 
(Inkomensverklaring Belastingdienst, inkomstenspecificaties e.d.). 
 

 Als je weet dat je gaat verhuizen is het handig om alvast op te gaan ruimen. Dan weet je wat je hebt 
en verhuis je niet onnodig dingen mee. Gooi weg of verkoop wat je niet kwijt kunt in je nieuwe 
woonruimte en toch niet meer gebruikt. 
 

 Verzekeringen regelen (WA verplicht, inboedel wordt aanbevolen. Denk ook aan een 
uitvaartverzekering). Vergelijk de aanbieders op www.independer.nl 
Onder inboedel verstaan we alle voorwerpen die in je huis staan en die je kunt verplaatsen, zoals 
stoelen, tafels, je bed, je laptop en tv en kleding. Eigenlijk staat dit dus voor je hele bezit. 
 

 Maak aan de hand van je post en email een lijst van organisaties die een adreswijziging moeten 
krijgen. Noteer emailadressen. Vaak kan het ook online. 
Denk aan: 

o Gemeente: 
o Werkgever: 
o Uitkeringsinstantie: 
o Belastingdienst (voor toeslagen): 
o Bank: 
o Huisarts: 
o Tandarts: 
o Andere zorgverleners: 
o Zorgverzekeraar: 
o Verzekeraar andere verzekeringen,  

zoals inboedel, WA, uitvaart e.d.: 
o Energieleverancier: 
o Waterbedrijf: 
o School en opleidingen: 
o Sportschool: 
o Vereniging: 
o Postorderbedrijven: 
o Overig: 

 
 

https://www.nibud.nl/consumenten/bijzondere-bijstand/
http://www.independer.nl/
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 Welke abonnementen moet ik opzeggen voor de huidige woning en welke abonnementen moeten 
overgaan naar de nieuwe woning? 
Denk aan: 

o Abonnement van tijdschriften, dag- en weekbladen: 
o Abonnement tv, internet, mobiel, Netflix e.d.: 

 
 Maak ook een lijstje voor familie en vrienden, die je een verhuisbericht wilt sturen. Noteer 

(email)adressen. 
 

 
 Rond de woningtoewijzing 

 
Wat moet je vooraf weten over je nieuwe woning? 

 
 De maten van je nieuwe woning (maten van alle kamers en de hoogte en breedte van je ramen voor 

gordijnen en ruimte in je keuken voor een koelkast en/of kooktoestel). 
 

 Bedenk hoe je je woning gaat inrichten. Aandachtspunt is of je de huidige meubels binnen krijgt. Is 
het trappenhuis groot genoeg en/of de deuropening? Of kun je ze uit elkaar halen? 
 

 Kun je iets overnemen van de oude huurder? Je kunt denken aan lampen, vloerbedekking, 
gordijnrails etc. Overleg dat met de oude huurder. 
 

Wat heb je nog nodig voor je nieuwe huis? 
o Vloerbedekking 
o Gordijnen 
o Verf 
o Behang 
o Koelkast 
o Kooktoestel 
o Wasmachine 
o Meubels en andere inrichting 
o Lampen 
Maak een verhuisbegroting en ga op tijd op zoek. 
 

 Moet je gas, water en licht zelf regelen of zit dat in de huur? Zo nee, dan moet je dat aanvragen. 
Vergelijk de aanbieders. https://www.gaslicht.com/energievergelijker Vraag het op tijd aan. 
 

 Moet je internet en tv zelf regelen? Vergelijk prijzen en mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld hier 
www.consumentenbond.nl/alles-in-1 of www.prijsvergelijken.nl Vraag het op tijd aan. 
 

 Is het houden van huisdieren toegestaan? 
 

 Informeren naar huisvuil. Hoe wordt het ingezameld en op welke dagen? 
 
Andere zaken 
 
 Check of je budgetplaatje nog klopt als alle gegevens van je nieuwe huis bekend zijn. 

 
 Vraag een verhuurdersverklaring aan je huidige verhuurder (als je nu huurt en als dat nodig is). 

 
 Maak een begin met inpakken van spullen die niet meer nodig zijn. 

 
 
 Circa een maand voor de verhuizing 

 
 Als je nu al huurt: heb je de huur van je huidige woning opgezegd? (minimaal 1 maand van te voren). 

 
 Inpakken (zorg voor genoeg dozen). Het is handig om op de doos te schrijven wat erin zit. 

 

https://www.gaslicht.com/energievergelijker
http://www.consumentenbond.nl/alles-in-1
http://www.prijsvergelijken.nl/
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 Adreswijzigingen doorgeven en abonnementen opzeggen. 
 

 Heb je geregeld wat je zelf moest regelen (zoals gas, water, licht, internet en tv?) 
 

 Vraag op tijd hulp aan vrienden en/of familie. 
 

 Regel vervoer voor je verhuizing. 
 

 Zorg dat je weet hoe je je huidige woning moet opleveren. Verricht de benodigde werkzaamheden. 
Zie ook Checklist vertrek uit woning. 
 
 

 Uiterlijk een week voor de verhuizing en de verhuisdag zelf 
 

Voorafgaand aan de verhuizing: 
 
 Nieuwe huis schoonmaken. Denk aan schoonmaakspullen. 

 
 Zorgen dat alles is ingepakt. 

 
 Bewaar belangrijke papieren en spullen apart (ID, paspoort, portemonnee/geld, telefoon, laptop en 

opladers e.d.). 
 

 Meubels en grote spullen uit elkaar halen. 
 

 Vrienden / familie vragen als hulp voor deze dingen. 
 

Verhuizing zelf plannen 
 
 Verhuisdatum: 

 
 Wie komen helpen: 

 
 Vervoer: 

 
 Eten en drinken regelen voor de verhuisdag: 

 
 Regel oppas voor je huisdier als je die hebt. 

 
 Maak kennis met je buren en informeer ze over de verhuisdag. 

 
 
 Na de verhuizing 

 
 Je oude woning/kamer schoonmaken. 

 
 Controleren of je al je eigen spullen hebt verhuisd. 

 
 Meterstanden noteren als dat van toepassing is. Maak foto’s. 

 
 Oude sleutels inleveren. 

 
 Meterstanden noteren van je nieuwe woning. Maak foto’s van de meters. 

 
 Uiterlijk binnen 5 dagen na verhuizen inschrijven bij de gemeente. 

 
 Uitkering regelen in je (nieuwe) gemeente (als van toepassing).  

 
 Huurtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl 

http://www.toeslagen.nl/
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