
Nr: Activiteit: Deadline: Wie: Week: Status: Opmerking:
1 welke spullen neemt de volgende bewoner over?
2 bepalen datum van verhuizen
3 opvragen offertes verhuisbedrijven 

4
uitzoeken persoonlijke spullen: administratie, kleding, 
inhoud kasten

5
inpakken persoonlijke spullen die meegaan naar het 
volgende huis

6 keuze maken tussen offertes
7 laten bezorgen van verhuisdozen (nieuwe of gebruikte)
8 aanschaffen labels en plakband

9
labellen en groeperen dozen persoonlijke spullen die 
meegaan

10
bepalen welke meubels van zolder, eerste verdieping en 
begane grond meegaan naar het volgende huis

11
bepalen wat doen met meubels, kleding, linnengoed, 
inboedel zolder en spullen schuur en tuin die niet 
meegaan

12
bepalen labelling dozen: keuken, slaapkamer, 
woonkamer, berging?

13 labellen van meubels die meegaan

14
informeren naar hoe en wanneer afsluiten gas, water en 
licht, internetprovider

15
informeren naar hoe en wanneer en waar afvoer 
inboedel: ophalen grof vuil, kringloop, wegbrengen naar 
gemeente

16 regelen wie helpt bij de verhuizing
17 inpakken, labellen en groeperen spullen  die meegaan
18 afvoeren spullen die niet meegaan

19
doorgeven afsluiten gas, water en elektriciteit en 
overzetten naar nieuwe adres

20 uitzoeken spullen schuur en tuin: wat gaat mee? 

21
inpakken, labellen en groeperen spullen schuur en tuin 
die meegaan

22 afvoeren spullen schuur en tuin die niet meegaan
23 uitzoeken en inpakken keukeninboedel:  wat gaat mee?
24 afvoeren van meubels die niet meegaan
25 bepalen wie adreswijziging moet ontvangen
26 doorgeven adreswijziging aan POSTNL en Sandd
27 verzamelen alle sleutels van het huis
28 ontdooien vriezer

29
inpakken spullen die je in de komende week niet nodig 
hebt

30 afsluiten nieuwe inboedel- en opstalverzekering

31
bepalen waar de meubels en persoonlijke spullen moeten 
komen in het volgende huis

32 check de vriezer: wat kun je deze maand opmaken? 

33
versturen adreswijzigingen naar 
verzekeringsmaatschappijen, banken, gemeente, 
vrienden en familie 

34 schoonmaken nieuwe woning
35 uitpakken dozen in nieuwe woning
36 schoonmaken oude huis
37 ontdooien en schoonmaken koelkast
38 afkoppelen wasmachine en water uit slang laten lopen
39 leeg- en schoonmaken koelkast
40 vastzetten trommelbeveiliging wasmachine en droger

41
noteren meterstanden oude en nieuwe huis en foto 
maken met mobiel

42 verhuizen !
43 overdracht huidige woning aan nieuwe eigenaar


