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Infoblad
Verhuisplanner

Een verhuizing kan best een stressvolle gebeurtenis zijn. Er komt veel op je af en er zijn een heleboel 

praktische zaken die geregeld moeten worden. Gebruik dit moment om je verzekeringen, energie, tv, 

bellen en internet contracten onder de loep te nemen en te vergelijken met andere aanbieders. Misschien 

kun je wel geld besparen.

TWEE MAANDEN VOOR DE VERHUIZING 

 Verhuisdozen en inpakspullen verzamelen 

 Eventueel huur oude woning opzeggen 

  Automatische overschrijvingen en -adrespost 

wijzigen

  Met de verkoper afspreken welke spullen je al dan 

niet overneemt 

  Erkende Verhuizer of ander transport regelen. 

Check wat verzekerd is.

  Maten van het nieuwe huis opnemen 

  Vloerbedekking en gordijnen bestellen

  Elektriciteit oude huis opzeggen of omzetten naar 

je nieuwe huis. Geef hiervoor de verhuisdatum tijdig 

door aan je huidige energiemaatschappij (max 3 

maanden van tevoren doorgeven) 

  Hulp regelen tijdens de verhuizing  

(bij een doe-het-zelfverhuizing)

  Via de verhuisservice van PostNL verhuisberichten 

bestellen

  Woonhuisverzekering (inboedel/opstal) opzeggen 

en aanvragen voor nieuwe huis

  Controleer of je nieuwe woning glasvezel heeft 

i.v.m. internetaansluiting

  Informeren cv-ketelinstallateur/onderhoud cv-ketel. 

Houd rekening met een opzegtermijn.

ÉÉN MAAND VOOR DE VERHUIZING

  Adreswijzigingen versturen

  Informeer instelling zoals verzekeraar en de bank

  Huisarts, tandarts, apotheek en specialisten inlichten

  Gas/water/elektra opzeggen en aanvragen voor 

nieuwe huis

TWEE WEKEN VOOR DE VERHUIZING

  Spullen goed verzekerd op de verhuisdag? Check je 

inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

EEN WEEK VOOR DE VERHUIZING

  Waardepapieren en kostbaarheden uit de oude 

Check eerst of je je huidige contracten kunt stopzetten. Houd rekening met de 

opzegtermijn. Je huidige contracten moet je altijd zelf stopzetten bij je oude 

leverancier. .
Tip

https://www.eigenhuis.nl/verzekeringen#/
https://www.eigenhuis.nl/energievergelijker#/
https://www.eigenhuis.nl/energievergelijker#/
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

december 2021

woning halen en ergens anders onderbrengen

 Nieuwe huis schoonmaken en (laten) stofferen 

  Spullen inpakken en klaarzetten voor de verhuizing

  Afvoeren van niet meer te gebruiken spullen (evt. 

door de gemeentereiniging)

EEN DAG VOOR DE VERHUIZING

 Koelkast ontdooien en schoonmaken 

  Water uit de wasmachine tappen en 

trommelbeveiliging vastzetten

  Laatste meubels demonteren en laatste zaken 

inpakken 

DE DAG VAN DE VERHUIZING

 Huis controleren op achtergebleven spullen 

  Meterstanden opnemen in zowel je oude als nieuwe 

huis (tip: bewaar de meterstanden voor eigen 

administratie)

  Gas en elektra afsluiten (behalve als de verwarming 

vorstvrij moet blijven)

 Waterleiding aftappen (’s winters) 

  Onverhoopte verhuisschade noteren en schriftelijk 

melden bij de verhuizer of verzekeraar

  Lege dozen teruggeven/inleveren

ALS JE IN JE NIEUWE WONING WOONT

  Controleer de eindafrekening van de oude 

woning. Je ontvangt een eindafrekening van het 

energieverbruik van je oude leverancier

          BESPAREN OP VASTE LASTEN?

Een verhuizing is een goed moment om je contracten eens onder de loep te 

nemen en te vergelijken met andere aanbieders. Door over te stappen naar een 

andere leverancier kun je mogelijk veel geld besparen. Via onze Energievergelijker 

vind je makkelijk het voordeligste energiecontract voor jouw situatie.. .

Tip

https://www.eigenhuis.nl/energievergelijker#/

