Wanneer waaraan denken
als u verhuist?
3 maanden vóór de verhuis:

Dag van de verhuis:

• De bestaande huurovereenkomst opzeggen.
• Eén of twee dagen vrijaf vragen op uw werk.
• Een nieuw telefoonnummer aanvragen of uw telefoonnummer overdragen.
• De directie van de school van uw kinderen op de hoogte
brengen.
• Informatie inwinnen over de scholen in de buurt van uw
nieuwe woonplaats.

•
•
•
•
•

1 maand vóór de verhuis:
• Uw internetprovider op de hoogte brengen.
• Zorgen dat u verhuisdozen hebt.

2 weken vóór de verhuis:
• Informeren naar de opzegging van water, gas en elektriciteit
op uw vroegere adres en naar de modaliteiten van aansluiting op uw nieuwe adres.
• Het ziekenfonds op de hoogte brengen.
• De dokters op de hoogte brengen.
• De gemeentediensten op de hoogte brengen.
• Zorgen dat na de verhuizing niets meer wordt geleverd op
het vroegere adres.

1 week vóór de verhuis:
• Een afspraak maken voor de overhandiging van de sleutels
van uw vroegere woning en van uw nieuwe woning.
• De sleutels van uw nieuwe woning laten bijmaken.
• Uw bestaande leveranciers op de hoogte brengen van het
nieuwe leveringsadres.
• Geld en juwelen tijdelijk veilig bewaren in een kluis bij de
bank.
• Een babysitter vragen voor de kinderen en de huisdieren op
de verhuisdag.
• Geleende boeken terugbrengen naar de bibliotheek.
• Vragen om uw post te laten bezorgen op uw nieuwe adres.

Voor voldoende contant geld zorgen.
Gas, water en elektriciteit opnemen.
De waterleidingen leegmaken in geval van vorst.
Zorgen dat u niets vergeten bent op uw vroegere adres.
De sleutels van uw vroegere woning afgeven.

Na de verhuis:
• Controleren of er geen schade is die verband houdt met de
verhuis.
• De lege verhuisdozen terugbezorgen.
• Zich aanmelden op het gemeentehuis van uw nieuwe
gemeente.
• Het adres op uw identiteitsdocumenten laten veranderen.
• Het adres op uw rijbewijs laten veranderen.
• De doorgestuurde post ontvangen.
• Contact opnemen met uw nieuwe bankkantoor en het
nodige laten aanpassen.

De adreswijziging melden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aan familie, vrienden ...
aan de bank
aan de verzekeringsmaatschappij(en)
aan de verzekeringsmakelaar
aan de kranten waarop u een abonnement hebt
aan de tijdschriften waarop u een abonnement hebt
aan de verzenders van catalogi
aan de boekenclubs
aan de postorderbedrijven

