[Typ hier]

Verhuisservice De Gele Dwerg

CONTROLELIJST
Gaat u verhuizen? Maak gebruik van onze handige checklist!

8 WEKEN VOOR DE VERHUIZING

4 WEKEN VOOR DE VERHUIZING

☐ Offerte opvragen bij De Gele Dwerg. (later
is ook mogelijk, maar zo is de kans groter
dat de gewenste datum nog beschikbaar
is.
☐ Nagaan wat u mee wilt verhuizen, en wat
niet (wij kunnen inboedel die u niet wil
meenemen voor u afvoeren)
☐ Ga na wanneer u wil verhuizen, en vraag
eventueel vrij van u werk (informeer ook of
u een verhuisvergoeding kan krijgen van
het werk).
☐ Wil u overstappen van energie en/of
gasleverancier? Vergelijk alvast de
leveranciers, en neem contact op.
☐ Zoek alvast naar een nieuwe school en
eventuele dagopvang voor uw kind(eren),
vooral een dagopvang kan een wachtlijst
hanteren.

☐ Koop of huur verhuisdozen
☐ Spullen die u niet dagelijks nodig heeft,
kunt u alvast inpakken.
☐ Laat uw energieleveranciers weten dat u
gaat verhuizen, en regel eventueel een
nieuwe leverancier
☐ Verzamel alle sleutels van u oude huis, en
laat eventueel sleutels voor uw nieuwe
huis bijmaken.
☐ Geef uw verhuizing door aan PostNL
☐ Schrijf u in bij een nieuwe huisarts,
tandarts en apotheek.
☐ Eventueel oude parkeervergunning
opzeggen en een nieuwe aanvragen.
☐ Regel oppas voor uw kinderen en/of
huisdieren voor op de dag van de
verhuizing.

DOORGEVEN VAN VERHUIZING,

1 WEEK VOOR DE VERHUIZING

AAN:

☐ Uw oude en nieuwe woning
schoonmaken.
☐ Beginnen leegmaken van vriezer en
koelkast.
☐ Demonteert u zelf uw meubels? Begin hier
alvast mee.
☐ Spullen die u de komende week niet nodig
heeft, kunt u alvast inpakken ( denk aan
kleding die u niet meer draagt)
☐ Demonteert u zelf uw meubels? Begin hier
alvast mee.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Familie
Vrienden en kennissen
Gemeente (dit kan tegenwoordig alleen)
Werkgever
Zakelijke relaties (indien van toepassing)
Oogbescherming/zonnebril.
Zorgverleners en verzekeraars (huisarts,
tandarts, apotheek) (auto, zorg, inboedel)
☐ Huidige school/ kinderdagverblijf
☐ Eventuele lopende abonnementen/
verenigingen

1 DAG VOOR DE VERHUIZING
☐ Regel alvast parkeergelegenheid voor het
verhuisbedrijf. Zet een plek af met
pionnen, of parkeer uw eigen auto en die
van de buren op de plek waar de
verhuiswagen komt. Deze kunt u dan de
volgende dag weghalen.
☐ Maak uw koelkast en vriezer leeg en
schoon. De vriezer moet u alvast laten
ontdooien.
☐ Draai alvast de transportbeveiliging in uw
wasmachine, weet u niet hoe? Vraag het
onze verhuizers.
☐ Haal alvast uw gordijnen van de muur.
Hetzelfde kunt u doen bij uw schilderijen
en lampen.
☐ Pak de allerlaatste spullen in voor de
grote dag.
☐ Haal eventueel wat boodschappen voor
op de dag van de verhuizing.
☐ Wanneer u verhuist met de gele dwerg
moet u op de dag van de verhuizing
betalen. Dit kan contant, maar u kan ook
bij ons pinnen. Check dan even bij uw
bank hoe hoog uw pinlimiet staat ingesteld
voor betaling bij een winkel ed. , dit kan
vaak ook in de bankieren app.

DE DAG VAN DE VERHUIZING
☐ Ga nog even na hoe u de dag geplant
heeft, heeft u overal om gedacht?
☐ Uw spullen worden verhuist naar het
nieuwe adres.
☐ Controleer in uw oude huis of alle spullen
verhuist zijn.
☐ Neem uw meterstanden op.
☐ Houd uw waardevolle spullen apart in
bijvoorbeeld een tas die u bij u kunt
houden. Denk hierbij aan bankpasjes ed.

☐ Haal eventueel wat boodschappen voor
op de dag van de verhuizing.
☐ Voor onze verhuizers is het erg handig als
u op het nieuwe adres dingen labelt.
Bijvoorbeeld heeft u op de doos
slaapkamer 1 gezet? Zet dit dan ook op
de deur van slaapkamer 1 door middel
van bijvoorbeeld een post-it.
☐ Staan alle spullen op hun plek? Loop nog
even een rondje met de verhuizer om te
kijken of alles naar wens is, en of er geen
schade is ontstaan.
☐ Wanneer de verhuizers betaald en weg
zijn, staat u nog één ding te doen. Eerst
even bijkomen en vooral genieten van uw
nieuwe woning!

NA DE VERHUIZING
☐ Moet u uw oude woning nog opleveren?
Ook dit kunnen wij voor u doen. Informeer
naar de mogelijkheden.
☐ Sleutels inleveren aan nieuwe bewoners
of huiseigenaar.
☐ Houd de post op uw oude adres in de
gaten. Bij PostNL kunt u uw post tijdelijk
automatisch laten doorsturen. Informeer
naar de mogelijkheden op www.postnl.nl
☐ Plaats een review op onze website.

