
VERHUIS 

ZONDER STRESS 

MET DEZE

VERHUISCHECKLIST!



Verhuizen kan best stresserend zijn, maar tegelijk ook heel
spannend en leuk! 

Alles georganiseerd laten verlopen, een checklist en
planning op voorhand maken, zal heel het verhuisproces
pakken vlotter laten verlopen.

Daarom heb ik voor alle verhuizers deze checklist
opgemaakt, met handige links, zodat je dat zelf niet meer
hoeft uit te zoeken en heel snel kan genieten van je nieuwe
woning!

Een opruimcoach?

Een professional organizer?

Wat is dat?

Hoor je het nu donderen in Keulen? 
Dan ben je niet de enige!

Een opruimcoach of Professional Organizer is iemand met
een passie voor orde en een talent voor organisatie, die je

begeleidt bij het opruimen en structureren van je woon-
en/of werkomgeving, op drie grote gebieden: spullen,

administratie en tijd.
Wat ik allemaal kan doen voor jou kan je hier lezen!

Een verhuis hoeft geen gedoe te zijn!

https://www.opruimcoach-barbara.be/diensten/


Als opruimcoach help ik niet alleen bij het in- en uitpakken, maar
geef ik ook advies en tips over ontspullen en minimaliseren.

Resultaat:

      je moet minder spullen verhuizen, dat scheelt een hoop werk!

      meer overzicht en structuur in je nieuwe huis, zodat je
bijvoorbeeld geen eten meer moet weg gooien omdat je meer
overzicht hebt over jouw voorraadkast

      minder spullen = minder schoonmaken

      minder spullen = meer tijd en energie voor wat echt belangrijk
is en je die nieuwe start in je nieuwe woning zeker niet mist!

      een vaste plek geven aan alle spullen, zodat je niet constant
tijd verliest met zoeken naar spullen omdat je niet meer weet
waar je ze gelegd hebt

      een makkelijk op te ruimen huis dat niet binnen de kortste
keren weer verandert in een chaotische warboel

      je bespaart centen! Hoe? Meer overzicht en structuur zorgen
er voor dat je weet wat je hebt en dus dingen niet meerdere keren
aankoopt!

      minder spullen hebben zorgt voor rust in je huis en je hoofd!

Waarom zou ik een

opruimcoach inschakelen

bij mijn verhuis?



      Wie is opruimcoach Barbara?

Samen met mijn man, dochter (4 jaar) en pasgeboren zoontje
woon ik in Schelle.

      Mijn missie? 
Mensen helpen bij het opruimen, organiseren en scheppen van
routine en structuur op maat. Of ik dat graag doe? Ja, ik vind het
heerlijk om te zien hoe overzicht kan helpen om terug rust te
brengen én tijd en energie te besparen!

      Hoe ziet mijn opbergsysteem er uit? 
Alleszins niet gesorteerd volgens de kleuren van de regenboog,
maar eerder eenvoudig en praktisch toepasbaar, zonder veel
fancy opbergsystemen. Een lege schoendoos is vaak al voldoende
om orde te scheppen 😉

      Was ik altijd al fan van opruimen? 
Neen! Vroeger was ik een echte sloddervos en kon ik moeilijk
afscheid nemen van spullen! Overal stapeltjes en spullen in mijn
slaapkamer was geen uitzondering.

      Waarom heb ik dan nu mijn beroep gemaakt van
opruimen?

Wel, op een bepaald moment was ik het onrustig gevoel in mijn
huis beu en ben ik beginnen opruimen. 
Het gaf mij zo veel voldoening dat ik daarna niet meer gestopt
ben. Ik vond het zelfs zo leuk dat ik een opleiding tot Professional
Organizer heb gevolgd. 
Sedertdien is opruimen en organiseren mijn passie!

Wie ben ik?

Opruimen lijkt simpel en dat is het ook!



3 MAANDEN VOOR JE VERHUIS

      Prik tijdig je verhuisdatum.
      Huur je je huidige woning? Zeg je huur op via aangetekend schrijven aan de
verhuurder.
      Als je voor een verhuisfirma kiest, contacteer hen dan. Vraag ook na of zij een
verhuislift voorzien. Misschien kan je bij hen ook verhuisdozen kopen of lenen?
      Zonder verhuisfirma? Leg een verhuislift vast indien nodig.
      Verzamel stevige dozen, bubbelplastiek, krantenpapier, touwen en linten. 
Kijk ook al voor dekens of doeken om je meubels te beschermen. Maak een doos met
het verzamelde verhuismateriaal.
      Heb je kinderen? Ga dan op zoek naar een nieuwe school of kinderopvang. 
      Meet je nieuwe woning op, zodat je de inrichting al kan plannen en kan kijken of je
meubels passen.

Verhuischecklist

2 MAANDEN VOOR JE VERHUIS

      Begin met inpakken: pak spullen die je niet zo vaak gebruikt al in. Noteer op elke
doos wat er in zit en waar ze hoort in het nieuwe huis. Noteer op de dozen als er iets
breekbaars of zwaars in zit. Hou belangrijke papieren apart!
      Begin met ontspullen: gooi alles weg wat niet mee moet!
      Beslis welke nieuwe meubels je wil en verkoop oude meubels.

1 MAAND VOOR JE VERHUIS

      Verwittig vaste leveranciers (elektriciteit, gas, water en kabel/internet/telefonie).
      Regel helpende handen op de verhuisdag (familie, vrienden…). Zorg dat je elkaar niet
voor de voeten loopt, 4 helpers volstaat.
      Regel ook opvang voor kinderen en/of huisdieren tijdens de verhuis.
      Vergeet niet jouw woningverzekering of brandverzekering tijdig te wijzigen of een
nieuwe verzekering af te sluiten voor de nieuwe woning. Contacteer je
verzekeringsmaatschappij.
      Breng de huidige school/kinderopvang van de kinderen op de hoogte van de verhuis.
      Vraag tijdig verlof aan bij je werkgever.
      Begin met het leeg eten van jouw diepvries. Eet ook zo veel mogelijk voorraad op.
      Was en strijk vuile kleding.
      Plan in wanneer je de nieuwe woning gaat poetsen.

1

https://www.vlaanderen.be/publicaties/wat-met-uw-elektriciteit-en-aardgas-folder-en-energieovernamedocument
https://www.vlaanderen.be/aan-en-afsluiten-bij-een-waterbedrijf


2 WEKEN VOOR JE VERHUIS

      Begin met demonteren van de meubels die je al kan missen. 
Zorg dat je de meubels nadien ook makkelijk terug kan monteren: bewaar schroeven in
een plastiek zakje dat je bevestigt aan het meubel, nummer de onderdelen of maak een
plannetje.
      Dien een aanvraag in bij de politie om parkeerborden te regelen, zodat de
verhuiswagen voor de deur kan staan, zowel van je oude als nieuwe woning.
      Begin met inpakken van de rest van je spullen. Laat alleen staan wat je nog nodig
hebt. 
Pak niet alles in: zorg ook voor een tas/doos met spullen voor de eerste nacht en dag.
      Kijk na wanneer je je grof huisvuil kan laten ophalen.

Verhuischecklist

1 WEEK VOOR JE VERHUIS

      Geef je adreswijziging door aan BPost. Je kan ook je post laten doorsturen tegen
betaling.
      Deze instanties moet je zelf op de hoogte brengen van jouw verhuis: werkgever,
bank, huisarts, het centrale dierenbestand (voor gechipte huisdieren), kranten- en
tijdschriftenabonnement, verenigingen waar je lid van bent, winkels waar je een
klantenkaart hebt, VDAB en uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen,
sportschool/fitness, poetshulp/ramenwasser.
      Plan in wanneer je je diepvries ontdooit en je koelkast leegmaakt en af zet.
      Ga langs het containerpark en de kringloopwinkel om weg te brengen wat weg mag.
      Breng uitgeleende bibliotheekboeken tijdig terug.

2 DAGEN VOOR JE VERHUIS

      Zet na het laatste gebruik van je wasmachine de trommelbeveiliging vast.
      Pak de laatste spullen in. (Denk aan je tas/doos voor de eerste nacht en dagen in het
nieuwe huis.)
      Voorzie eten en drinken voor op de verhuisdag (voor jezelf en de helpers) en de dag
erna. Zorg voor iets eenvoudigs, want je kan waarschijnlijk geen gebruik maken van een
kookvuur/koelkast/…
      Zorg dat elektrische apparaten (zoals boormachines) die je nodig hebt opgeladen
zijn.
      Poets je oude woning.
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https://www.bpost.be/nl/verhuisdienst


DE VERHUISDAG ZELF

      Controleer of je alles hebt leeggemaakt. Laatste check op achtergebleven spullen.
      Noteer de meterstanden van gas, water en elektriciteit (oude en nieuwe woning).
Gebruik daarvoor het energieovernamedocument.
      Hou alle sleutels bij je, zorg dat ze niet verloren geraken tijdens de verhuis.
      Wat je eerst nodig hebt in het nieuwe huis, zet je als laatste in de verhuiswagen.
      Hou poetsgerief apart.
      Fragiele of kostbare voorwerpen vervoer je best apart in de auto.
      Zet meubelen en verhuisdozen direct in de juiste kamer in je nieuwe huis.

Verhuischecklist
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NA DE VERHUIS

      Neem je koelkast en diepvries pas in gebruik een dag na de verhuis. 
      Verwijder de trommelbeveiliging van de wasmachine.
      Binnen 8 dagen: adreswijziging meedelen aan de gemeente waar je bent gaan
wonen.
      Schrijf je wagen of motor in op je nieuwe adres (politiekantoor).
      Breng gehuurde of geleende verhuisdozen terug.
      Stuur een verhuisbericht naar familie, vrienden en kennissen.
      Tijd voor een housewarming? 😉

https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/formulieren/energieovernamedocument.pdf
https://www.vlaanderen.be/aangifte-van-een-adreswijziging-bij-uw-stad-of-gemeente


Wil jij ook graag verhuizen zonder stress?

Wil jij graag zo weinig mogelijk spullen verhuizen, maar kan je moeilijk
afscheid nemen van wat je hebt?

Zijn er toch wat te veel spullen mee verhuisd naar je nieuwe woning?

Heb je het moeilijk om dingen weg te doen?

Wil je graag een goede plek vinden voor al jouw spullen om overzicht en
structuur te behouden en niet constant te moeten zoeken naar verloren
voorwerpen?

START SAMEN MET MIJ JOUW OPRUIMVERHAAL 

EN ZORG VOOR EEN STRESSVRIJE VERHUIS! 

BOEK VANDAAG NOG 

JOUW GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK IN! 

Opruimcoach Barbara

www.opruimcoach-barbara.be

hallo@opruimcoach-barbara.be

 0494/75.96.02

 Interescautlaan 45, 2627 Schelle
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