Ik verhuis
nog 3
MNDN
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Ik voorzie een budget en verlofdagen om te verhuizen.
Ik contacteer mensen om me de dag zelf te helpen.
 Ik doe een beroep op familie, vrienden, buren…
 Ik kies een erkend verhuizer bij de Belgische Kamer der Verhuizers.
http://www.cbd-bkv.be

Ik sorteer, geef weg, verkoop, gooi weg.
 Spullen die ik niet meer nodig heb, verkoop ik via tweedehandswebsites of op een rommelmarkt. Ik kan ze ook weggeven aan een vzw.

Ik begin kartonnen dozen en kranten te bewaren om er breekbare voorwerpen
mee in te pakken.
 Ik vraag kartonnen dozen in mijn supermarkt.

nog 1
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Ik breng nutsbedrijven en andere instellingen op de hoogte van mijn verhuis.
Internet  Telefoon  Bank  Werkgever  TV  Verzekeringen  Werkloosheid

Ik vraag me af wat ik moet doen met mijn water-, gas- en elektriciteitsmeters.
 Voor gas en elektriciteit ga ik naar de website www.sibelga.be in de rubriek “verhuizen”. Na
het beantwoorden van een paar vragen krijg ik tips over wat ik moet doen, naargelang van de
situatie waarin ik mij bevind.
 Voor het water laat ik de stand van de meter opnemen of ik vul het formulier “meteropneming
op tegenspraak” in. Meer informatie op www.hydrobru.be.

Ik begin mijn diepvriezer en voorraadkasten leeg te maken.
Ik maak een map met documenten in verband met de verhuis.
Ik begin dozen te vullen.
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pak eerst in wat ik het minst nodig heb.
maak een overzicht op papier van wat er in de dozen zit.
voorzie elke doos van een etiket (nr., inhoud, kamer waar de doos naartoe moet).
zorg ervoor dat de dozen niet te zwaar geladen zijn.

 Ik verzamel alle waardevolle documenten en voorwerpen in een koffertje dat ik op de dag
van de verhuis bij mij houd.

nog 2
WEKEN

Via de verhuisdienst van bpost vraag ik dat mijn post wordt doorgestuurd.
Ik vraag twee toelatingen om te parkeren bij de betrokken gemeentes: één voor
het oude adres en één voor het nieuwe.
Op de dag van verhuis zorg ik voor een kinderoppas en voor iemand die op de
huisdieren let.

Ik verhuis
nog 7
DAGEN
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Ik maak een koffer klaar met alles wat ik nodig heb om de eerste nacht op mijn
nieuwe adres door te brengen.
Ik houd een grote schoonmaak op mijn oude en nieuwe adres.
 Als ik daar geen tijd voor heb, doe ik een beroep op een gespecialiseerde firma.

Ik maak een plan van de nieuwe woonst en ik denk na waar ik de meubels ga
zetten.
Ik trek de stekker van de koelkast en diepvriezer uit om ze schoon te maken.
Ik neem foto’s van de kabelaansluitingen van mijn elektrische toestellen
(TV, decoder, dvd, spelconsole…) om te weten hoe ik ze achteraf terug moet
aansluiten.

Jour

J

Als ik toegang heb tot de meters neem ik de stand op van de elektriciteits-, gas- en
watermeter op mijn nieuwe adres.
 Ik laat de documenten voor de overname van de energieleveringen ook ondertekenen door
de andere partij.

Ik vraag me af wat ik moet doen met de water-, gas- en elektriciteitsmeters.
Het is belangrijk dat de formulieren ingevuld en ondertekend zijn door beide partijen, om
eventuele conflicten en een afsluiting van de meters te vermijden. Als dat toch gebeurt, kan het
heropenen van de meters verschillende dagen in beslag nemen en kosten met zich meebrengen.
 Het energieovernamedocument kan je downloaden op sibelga.be/verhuizen.

Ik maak een plaatsbeschrijving op met de eigenaar op mijn oude adres en ik geef
hem de sleutels terug.
Vergeet de harde werkers niet te belonen.
 Ik voorzie een hapje en een drankje voor degenen die me zijn komen helpen.

J+

Ik maak een plaatsbeschrijving op met de eigenaar.
Ik geef mijn nieuwe adres aan bij de dienst bevolking van mijn gemeente binnen
de 8 dagen na mijn verhuis.
 De volgende instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht na het updaten van
mijn identiteitskaart:
 De instellingen van de sociale
zekerheid
 Het ziekenfonds
 Het OCMW
 Kind en Gezin / l’ONE

 Child benefit
 De gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 De rijksdienst voor jaarlijks verlof
 Forem, ACTIRIS of de VDAB,
behalve als je werkzoekend bent

Ik organiseer een housewarming om mensen te laten kennismaken met mijn
nieuwe stek!

