Kok Wooncenter verhuisplanner
Planhulp verhuizen
2 maanden voor de verhuizing








Bepaal de verhuisdatum.
Regel vrije dagen en opvang van kinderen en huisdieren.
Laat de telefoon overschrijven.
Neem maten van het nieuwe huis en maak een plattegrond.
Knip op schaal de grote meubelen die u meeneemt en maak een voorlopige inrichting.
Oriënteert u bij een woonspecialist.
1 maand voor de verhuizing

 . Tijd voor adreswijzigingen en PTT Telecom!
 . Bestel verhuisdozen/-kisten of maak een afspraak met een erkende verhuizer.
. Laat verwarmingsketel en/of geiser in uw nieuwe huis inspecteren.
. Nog geen gordijnen bestelt? Ga dan nu naar een Woonspecialist!
2 weken voor de verhuizing







Begin met het inpakken van zaken die weinig worden gebruikt. (Zolder, schuur,
tuingereedschap)
Hou gereedschap apart. U hebt het straks nodig!
Spaar oude kranten en dozen. Die komen van pas.
Maak afspraken over dag en uur met waterleidingbedrijf, gasbedrijf, eventueel PTT, schoorsteenveger.
Bevestig ook uw afspraak met de woonspecialist wanneer hij alles kan komen installeren.
1 week voor de verhuizing

.
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.
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Schilder- en schoonmaakwerk moet begin deze week gereed zijn.
Gas en licht moeten zijn aangesloten.
Zorg dat de verhuiswagen volgende week een parkeerplaats heeft.
Maak vast zoveel mogelijk schoon in het huis dat u achterlaat.
. De woonspecialist komt vloerbedekking leggen en bevestigt de gordijnen.

1 dag voor de verhuizing







Koelkast ontdooien en schoonmaken.
Vrieskist op de laagste stand.
Wasmachine aftappen.
Broodjes smeren, fruit en frisdrank bij de hand houden.
Meubelen voor zover nodig demonteren.
De verhuisdag
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Neem meterstanden op in het oude huis.
Controleer of alles weg is.
Laat sleutels achter voor nieuwe bewoners.
Zet de belangrijkste meubelen meteen op hun nieuwe plaats.
Zorg dat keuken, badkamer en slaapkamers het eerst kunnen worden gebruikt
. Alle andere dingen komen later.

Veel succes met de verhuizing.
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