
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! Wat fijn dat jij een nieuwe woning hebt gevonden! 
Verhuizen vergt veel voorbereidingen en Wij Makelaardij weet 

als geen ander hoeveel tijd dit gaat kosten. 

Daarom hebben wij voor jou een checklist opgesteld waarmee je 
goed bent voorbereid op alles wat gaat komen tussen de tijd van 

tekenen van je koopovereenkomst tot het ontvangen van de 
sleutel. En natuurlijk als jijzelf in de woning woont! 

Verhuischecklist 

Koopwoning 



 

 

 

 

Nieuw koopwoning 

Koopovereenkomst ondertekenen. 

Hypotheek afsluiten. 

Notaris kiezen. 

Verkopen of huur opzeggen huidige woning. 

Belastingteruggaaf hypotheekrente regelen. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Het inrichten van jouw nieuwe woning 

Nieuwe vloeren kopen en bestellen. 

Nieuwe meubels kopen en bestellen. 

Nieuwe gordijnen kopen en bestellen. 

Nieuwe apparatuur kopen en bestellen. 

Inboedel uitzoeken die je definitief meeneemt. 

Inboedel uitzoeken die je gaat verkopen. 

Afspraak maken bij je nieuwe woning om ruimtes 
te meten. 

Nieuwe verlichting uitzoeken. 

Welke stijl en interieur ga je woning indelen? 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

Adressen wijzigen bij instanties. 

Nieuwe huisarts, tandarts en apotheek 
regelen. 

Gas, water en licht aanvragen. 

TV, telefonie en internet aanvragen. 

Andere school voor je kinderen kiezen. 

Kinderopvang regelen. 

Nagaan of je parkeervergunning nodig hebt. 

Verlofdagen regelen met je werk. 

Verhuisdag inplannen. 

Klusdagen inplannen. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Het regelen voor de verhuizing 



Het regelen voor de verhuizing 
Hulp vragen voor het verhuizen. 

Verhuisbedrijf of/en verhuislift regelen. 

Vervoer regelen. 

Gereedschap huren/regelen/organiseren. 

Verhuisdozen kopen/vragen/organiseren. 

Verhuisdekens kopen/vragen/organiseren. 

Opruimen of weggooien van spullen. 

Huidige verzekeringen opzeggen of omzetten. 

Meubels uit elkaar halen. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutels gekregen bij de inspectie! 

De laatste spullen inpakken. 

Regelen voor eten/lunch voor je verhuishulp. 

Verhuisbusje en/of verhuislift ophalen en 
wegbrengen. 

Meterstanden opnemen van je oude huis. 

Alle ruimtes van je oude huis controleren of de 
gehele woning leeg is. 

Sleutels voor je oude huis inleveren. 

Dag afsluiten met een borrel met je verhuishulp. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klussen in je nieuwe woning. 

Parkeervergunning aanvragen wanneer dit nodig 
is. 

Alvast gordijnen en hanglampen ophangen bij je 
nieuwe huis. 

De koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken 
van je oude woning. 

Schoonmaken van kasten van je nieuwe woning. 

Stofzuigen en dweilen van je nieuwe woning. 

Spullen inpakken. 

Meterstanden noteren van de woning en 
doorgeven aan je energiemaatschappij. 

Belangrijke spullen en papieren op een veilige 
plek bewaren, zodat deze bij de hand hebt tijdens 
het verhuizen. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Verhuisdag 

 



 

 

 

 

 

Borrel na het verhuizen met je hulp. 

Kennismaken met je buren. 

Housewarming regelen. 

Meubels in elkaar zetten. 

Spullen uitpakken. 

Gehuurde spullen terugbrengen. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Na het verhuizen! 
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