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MOVING CHECKLIST

4 WEKEN

2 WEKEN

3 WEKEN

DE VERHUISDAG!

Zoek uit welke spullen u niet meer nodig heeft 
en waar u afstand van kunt doen.
 

Ruim de zolder, garage of kelder zo snel 
mogelijk leeg.
 

Zorg ervoor dat uw paspoort nog geldig is, en 
wanneer nodig, uw visa gereed is.
 

Indien u uw auto meeneemt, kijk na of u een 
internationaal rijbewijs nodig heeft.
 

Breng uw notaris, dokter en tandarts op de 
hoogte van uw verhuizing.
 

Breng uw bank zo spoedig mogelijk op de 
hoogte zodat de verhuizing van uw account 
soepel verloopt.
 

Wanneer u uw huisdieren meeneemt zal Atlas 
u informeren over de regels. Vraag uw huisarts 
om kopieën van eventuele inentingen.
 

Zorg dat de dag van verhuizing vrij is en dat er 
niets gepland staat.

Beslis welke persoonlijke items u zelf wilt 
inpakken en zet deze apart.
 

Verzamel de waardevolle items zoals juwelen 
en persoonlijke dingen die u zelf meeneemt en 
pak ze zorgvuldig in.
 

Zorg ervoor dat u uw tickets, hotel- 
reserveringen, paspoorten en andere 
documenten op een veilige plek heeft.
 

Prepareer tuingereedschap voor verpakking. 
Bij grasmaaiers moet de olie en brandstof 
worden afgetapt. Laat slangen leeglopen en 
rol ze zorgvuldig op.
 

Niet-giftige schoonmaakvloeistoffen kunnen 
worden verpakt in plastic zakken. Olie, verf, 
spuitbussen en andere brandbare en giftige 
chemicaliën kunt u niet meenemen.
 

Inwisselen (zegel) spaaracties plaatselijke 
winkeliers.

Zorg dat uw auto-, persoonlijke- en medische 
verzekeringen alle mogelijke voorvallen dekt.
 

Zorg ervoor dat alle meters voor het gas 
en elektriciteit zijn afgelezen en dat alles 
afgesloten wordt op de dag van de verhuizing.
 

Sluit uw vaste telefoon af en vraag om een 
eindafrekening.
 

Verstuur zo snel mogelijk verhuiskaarten 
en breng de post op de hoogte van uw 
verhuizing.
 

Informeer de scholen van uw kinderen 
tijdig en zorg ervoor dat u kopieën van 
schoolrapporten en certificaten voor de 
nieuwe scholen heeft.
 

Verzamel alle belangrijke documenten, zoals 
werkvergunning en belastingverklaringen.
 

Zeg op tijd uw abonnementen van 
tijdschriften, kranten en clubs op.

Instrueer onze voorman zodat hij op de 
hoogte is van de speciale items. Wanneer u op 
uw bestemming aankomt, zult u de voordelen 
van zorgvuldige planning ervaren.
 

U zult worden gevraagd de inventarislijst te 
ondertekenen. Bewaar uw kopieën zorgvuldig.
 

Sorteer al uw sleutels in twee bossen: één 
bos die u wilt meenemen en één bos die u 
achterlaat. Etikettering hiervan zal het zeker 
makkelijker maken.
 

Pak een ‘survival kit’ in, met alle kleine items 
die u nodig hebt als u aankomt.
 

Regel met de buren dat er voldoende 
parkeerruimte is voor het verhuizen. 
 

Zorg ervoor dat de koelkast en vriezer 
ontdooit zijn.

Ontspan....


