
 

Checklist: Bereid je verhuizing voor 
 

Ga je verhuizen? Pak het slim aan!  

 

 

De voorbereiding 

• Bewaar al het papierwerk dat te maken heeft met de verhuizing in één ordner. Zo heb je alles bij de 

hand. 

• Pak goed in: 

o Zorg dat je ruim op tijd inpakmateriaal in huis hebt zodat je aan de slag kan. 

▪ Verhuisdozen (ongeveer 20 per persoon)  

▪ Etiketten of labels 

▪ Verpakkingsmateriaal (zoals bubbelfolie en keukenrol. Handdoeken, dekens en 

ander zacht materiaal is ideaal om breekbare spullen mee in te pakken) 

▪ Sterke tape 

▪ Pennen, markers 

o Zit je nog ruim voor je verhuizing? Start dan met de zolder, schuur of andere ruimte waarvan 

de je spullen nauwelijks gebruikt. Het kan maar uitgezocht en ingepakt zijn! 

o Zoek alles uit voordat je het in dozen doet. Bedenk of je het in je nieuwe huis nog wilt 

neerzetten of gebruiken. Word je er blij van?  

▪ Ja → Neem het mee 

▪ Nee → Doe het nu weg 

o Leg de nadruk op wat je wilt houden, niet wat je wilt wegdoen.  

o Werk kamer voor kamer en kast voor kast. Sorteer direct waar mogelijk, zodat zoveel mogelijk 

spullen uit dezelfde ‘categorie’ bij elkaar worden ingepakt. 

o Labelen: 

▪ Maak ‘hoofd’ etiketten: 

• Keuken, woonkamer, berging, badkamer, slaapkamer, of  

• Nummer de kamers: 1, 2, 3, 4 (Geef op de verhuisdag duidelijk aan welke 

kamer welk nummer heeft), of  

• Geef elke kamer een kleur en plak een sticker met die kleur op de doos 

▪ Maak ‘bij’ etiketten waarop je de inhoud van de doos schrijft: servies, dvd’s, 

decoratie, kleding 

▪ Label je doos zowel aan de bovenkant als de zijkant. Zo kan je ook dingen 

terugvinden als de dozen gestapeld of juist achter elkaar staan. 

o Combineer zware met lichte spullen: 

▪ Pak boeken in met kussens 

▪ Zwaar servies met lichte handdoeken 

▪ Vazen met dekens 

o Breekbare spullen?  

▪ Pak in met bubbelplastic 

▪ Wikkel in theedoeken, handdoeken of lakens 

▪ Schrijf ‘BREEKBAAR’ op de doos 

• Weet je de verhuisdatum en wil je een verhuisbedrijf inschakelen? Doe dit zo snel mogelijk. Ze zitten 

snel vol, zo heb je nog keuze. Vraag in ieder geval twee offertes op of laat ze langskomen. 



 

• Heb je de sleutel? Ga nooit met lege handen naar het nieuwe huis: neem altijd iets mee. Het liefst iets 

van een onhandig formaat. Het kan er maar vast staan! 

• Wat doe je met apparaten? 

o Laat je vriezer/koelkast minimaal 24 uur van tevoren ontdooien. Begin al eerder met het 

opmaken van de inhoud. 

o Zorg ervoor dat je wasmachine goed leeg is. Meestal zit er nog restwater in het apparaat. 

o Maak foto’s van de bekabeling van apparaten. Dat scheelt veel werk in het nieuwe huis. Je kan 

snel terugvinden hoe het ook alweer zat. 

• Zet apart wat je tot de laatste dag nodig hebt. Dit past vaak in een paar tassen. Of kies voor een 

opvallende doos. Stop hier ook in wat je direct nodig hebt in het nieuwe huis. 

o Toiletartikelen 

o Handdoeken 

o Toiletpapier 

o Schoonmaakmiddelen (voor de oude woning) 

o Verlichting 

o Kleding voor de verhuisdag 

o Eten voor de verhuisdag 

o Keukengerei (bord, kopje, mes)  

De verhuisdag 

• Zorg dat alles beneden staat op de verhuisdag zelf. Dat scheelt veel tijd. 

• Zorg ervoor dat je de opvallende doos als handbagage meeneemt. 

• Zet de dozen in het nieuwe huis direct op de juiste plek. 

• Laat meubels door het verhuisbedrijf direct in elkaar zetten of schakel hier je verhuisploeg voor in.  

• Pak dozen zo snel mogelijk uit, zodat je direct thuis bent in je nieuwe huis.   

 


