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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Studentenverhuizing checklist



Met wie ga je verhuizen?
Vrienden/familie/bedrijf
Stel de datum vast en
informeer alle partijen

Regel vervoer

Maak een map met alle
verhuisdocumenten

Stel een budget op

Sluit eventueel een
verzekering af

Maak een indeling van je
nieuwe kamer

Maak afspraken over de
spullen in het nieuwe huis

 De periode vooraf1.
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Begin met het verzamelen
van verhuisdozen

Zeg de huur van je oude kamer op
en zorg dat hier een bewijs van is

Met de doorgangen en kijk of
er dingen uit elkaar moeten

Geef je adreswijziging door aan:

Kranten/tijdschriften, Belastingdienst, DUO, werkgever,
huisarts, tandarts, Je verzekeraars, verenigingen, provider en
energieleverancier



Laat de kamer netjes achter,
maak alvast schoon
Regel eten en drinken
voor de verhuisdag
Maak de wasmachine
schoon
Haal de koelkast en
vriezer leeg

Schrijf je in bij de nieuwe
gemeente
Ontvang de sleutel en
check/teken het contract

Begin met inpakken en haal
meubels alvast uit elkaar
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2. Een paar dagen van te voren

Stuur je adreswijziging door
naar familie en vrienden

Zorg dat water, gas,
elektriciteit is aangesloten
Rond klusjes af in het nieuwe
huis zodat die klaar is



Zorg dat iedereen weet
wat ze moeten doen

Zorg voor koffie en thee

Regel de sleuteloverdracht
met de oude huisbaas
Breng na de verhuisdag de
gehuurde spullen terug

Neem contact op met de
oude huisbaas voor de borg

Spreek met je huisbaas
over de nieuwe kamer

Zorg dat je de kamer
schoon achterlaat
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3. De verhuisdag

Sluit de dag af met een bedankje voor
de mensen die hebben geholpen

Controleer of alle post goed is
doorgestuurd

4. Na de verhuizing



Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van de
gebruikte materialen

Garanties

Erkenningen en
certificeringen van bedrijf

Eventuele aanbetaling,
voor wanneer betalen?

Omschrijving van de totale
kosten

De voordeligste manier om een studenten verhuizing uit
te laten voeren is om gratis én vrijblijvend offertes aan
te vragen. Dit kun je hier doen. De volgende punten
komen in de offerte:
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5. Vraag offertes aan

https://www.verhuizenkunjezelf.nl/verhuis-offertes/?postcode=

