
VIO CHECKLIST

3 MAANDEN VOORAF

VERSCHILLENDE TAKEN

Huur je momenteel? Zeg dan je huidig huurcontract op.

Controleer of je nog zaken moet ( laten) herstel len aan je huidige
woonst.

Contacteer vrienden en famil ie om te helpen bi j  je verhuis.  
Vooraf:  dozen helpen inpakken 
D-day:  mee verhuizen 
Nadien: dozen weer uitpakken en al les een plaats geven

Heb je kleine kinderen of huisdieren? 
Regel  opvang voor de dag van je verhuis.

Hou kranten,  verpakkingsmateriaal  en stevige dozen alvast bi j .
Toch materiaal  tekort? Bestel  dit  zeer voordel ig bi j  Vio.

Zoek een nieuwe school of  crèche voor je kinderen in de buurt
van je nieuw adres.

Besl is  of  je een verhuisf irma wil  inschakelen,  een verhuiswagen, -
l i f t  en/of verhuismateriaal  wi l  huren en neem daarvoor contact op.

Ga na of je eventueel  recht hebt op mogeli jke premies of
tegemoetkomingen voor je verhuis.  

Nieuwe meubels nodig voor je nieuwe woonst? De levertermijn van
bepaalde meubelen kan tot 3 maanden oplopen. Wees er t i jdig bi j !  

3 MAANDEN VOORAF
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1 MAAND VOORAF

VERSCHILLENDE TAKEN

Licht je werkgever in en informeer of je recht hebt op een dag
‘klein verlet ’  voor je verhuis.  Plan eventueel  een dag verlof in.

Heb je kinderen? Licht dan de school of  crèche in.

Voorzie je van voldoende verhuismateriaal .  Denk aan verhuisdozen,
beschermingsmaterialen,  inpakmateriaal  en kleefband.

Verwitt ig je telecomoperator,  water- ,  gas-  en energieleverancier.
Vraag een formulier voor adreswijz iging aan.

Informeer instanties van wie je regelmatig briefwissel ing ontvangt:
De bank,  verzekeringsmaaschappij ,  verenigingen waar je l id van
bent,  de VDAB, de uitbetal ingskas voor werkloosheid…

1 MAAND VOORAF

Bevestig je verhuisdatum aan de verhuisf irma alsook je oude en
nieuwe adres.

Wil  je je post automatisch laten doorsturen? Doe beroep op
de verhuisdienst van bpost voor minder dan € 9 per maand.

Maak een afspraak voor het opnemen van de meterstanden in je
huidige woonst met de nieuwe bewoners.  Vergeet niet hetzelfde
te doen voor je nieuwe woonst.

Heb je huisdieren? Zi jn die gechipt? Geef je adreswijz iging door
aan het centrale dierenbestand.

Begin met inpakken! Start  met zaken die je niet zo vaak gebruikt:
Boeken, kledi j  van een vorig seizoen, al les wat op je zolder l igt . . .

Demonteer meubelen die je al  kan missen. Steek schroeven, vi jzen,
scharnieren enzovoort in een plast iek zakje en bevestig dat aan
het meubel zelf .

Heb je (t i jdel i jk)  extra opslagruimte nodig? Beki jk dan de
mogeli jkheden van de Vio Storebox f i l ia len  in je buurt.
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2 WEKEN VOORAF

VERSCHILLENDE TAKEN

Zet je woningverzekering voor je oude adres stop en start  ze op
voor je nieuwe adres.  Vergeet eventueel  aanvul lende
verzekeringen (vb.  diefstalverzekering of autoverzekering) niet.

Verwitt ig je huisarts en laat je medisch dossier overplaatsen naar
je nieuwe huisdokter,  als dat nodig is .

Vraag een vui lniskalender van je nieuwe stad of gemeente of
download de Recycle!  app.

Verhuis je met Vio of huurde je een l i ft?  Regel  dan een
parkeerborden bi j  je nieuwe gemeente.

Spreek concreet af  met de nieuwe huurder of eigenaar van je oude
adres voor een plaatsbeschri jv ing en het vri jgeven van de
huurwaarborg.  Organiseer ook een plaatsbeschri jv ing voor je
nieuwe woning.

2 WEKEN VOORAF

Geef je adreswijz iging door aan de klantendiensten van
abonnementen op t i jdschriften en magazines die je hebt lopen.

Plaats je onl ine bestel l ingen? Pas vanaf nu overal  waar je nog
bestelt ,  je adres aan.

Heb je spul len die niet meeverhuizen? Breng ze naar de
kringloopwinkel  of  het containerpark.

Eet je diepvries leeg,  dat z i jn weer wat ki lootjes minder om mee
te zeulen.
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1 DAG VOORAF

Pak een koffer met je spul len voor je eerste nacht.  
Voorzie lakens,  dag- en nachtkledi j ,  kussens,  dekens en je
toi letgerief .  Vergeet de rol  toi letpapier ook niet!

Verzamel al le essentiële spul len die je snel  nodig hebt in één doos.
Denk aan opladers,  s leutels,  belangri jke papieren,  EHBO-doos …

Vasthangende elementen zoals gordi jnroedes die mee verhuizen,
maak je los.

1 DAG VOORAF

Schakel  al le elektrische apparaten uit  en ontkoppel ze.  
Denk aan je i jskast,  diepvriezer,  wasmachine,  droogkast en
vaatwasser.  TIP:  Zet de trommelbevei l iging van je wasmachine op!

Zorg dat al le meubels gedemonteerd zi jn en al les ingepakt is .
Controleer of op elke doos duidel i jk staat geschreven in welke
kamer ze terecht moet komen, zo kunnen verhuizers of famil ie en
vrienden de doos meteen in de juiste kamer zetten bi j  het
uit laden.

Voorzie voldoende eten en drinken om de verhuisdag door te
komen. Denk aan al le helpers,  vergeet de veggies niet.  

Wil  je geen beslag leggen op iemands vol ledige dag? Spreek dan af
wie er helpt op je oude adres,  en wie op je nieuwe adres.  

'S morgens vroeg uit  de veren? Demonteer alvast je bed en slaap
een nachtje op je matras,  op de grond. 

VERSCHILLENDE TAKEN
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MOVING DAY

Laat gas-  water-  en elektric iteitsstanden opnemen in je oude én
nieuwe woning.

Komt er niet meteen iemand anders in je oude woning terecht?
Draai  de hoofdkraan van het water dan dicht.

Laad sl im in:  wat je eerst wi l  uitpakken moet laatst  in de
vrachtwagen terechtkomen.

MOVING DAY

Doe je beroep op een verhuisservice? Licht de verhuizers in over
waardevol le,  breekbare of zware spul len.

Schakel  de verwarming uit  en sluit  al le ramen en deuren.
Verzamel al le s leutels om te overhandigen aan de nieuwe
eigenaar of huurder.

Ochtendstond heeft  goud in de mond! Hoe vroeger je begint,  hoe
snel ler je geïnstal leerd bent en in de zetel  kan ploffen in je
nieuwe thuis.

Ben je klaar,  is  al les ingepakt en ingeladen? Doe een laatste,
grondige ronde door je oude woning,  just to be sure.

Verhuis kleine,  breekbare spul len eventueel  zelf  om schade te
vermijden.



VIO CHECKLIST

NA JE VERHUIS

Een grondige poetsbeurt van je oude huis is  misschien geen
slecht idee? Zeker als er snel  nieuwe bewoners intrekken.

Controleer of je geen verhuisschade leed wanneer je beroep deed
op een verhuisf irma.

Indien van toepassing,  vraag je een bewonerskaart aan bi j  de
gemeente voor een parkeerplaats.

NA JE VERHUIS

Meld je binnen 8 dagen aan op je nieuwe gemeentehuis voor je
adreswijz iging op je identiteitskaart en r i jbewijs.

Check of je nog openstaande bestel l ingen hebt die op je oude
adres geleverd worden.

Verwacht je aan een bezoek van de wijkagent.

Schri j f  je naam op de deurbel  en brievenbus.

Regel  afspraken om je internet en TV aansluit ing te laten
instal leren.

Famil ie

WIE LICHT JE BEST IN?

Vrienden

Werkgevers & col lega's

Zorgverleners:  huisarts,
special ist ,  tandarts

Oude & nieuwe gemeente

Verzekeringsmaatschi j

Bank

Vakbond

Abonnementsdiensten

Leveranciers (energie,
water,  telecom) Verenigingen

School en/of crèche


