
www.engie-electrabel.be/verhuizen

Een handige checklist om je verhuis vlot voor te bereiden.

Verhuischecklist

  3 maanden   1 maand   1 week   Na je verhuis Verhuis   2 weken 



Modelbrief voor de opzegging van een huurcontract

NuttigHUURCONTRACT OPZEGGEN  

Tip
Verstuur dit naar je huisbaas. Spreek ook andere 
details met hem af: bezoekuren voor nieuwe huurders, 
overnameprijzen voor zaken die je niet meeneemt…

 Modelbrief

Een bestelwagen huren bij Europcar 

NuttigEEN BESTELWAGEN HUREN

Tip
Verhuis je zonder verhuisfirma? Dan heb je wellicht een 
bestelwagen nodig.

 Naar de korting

Vragen die je moet stellen aan je verhuisfirma

NuttigEEN VERHUISFIRMA CONTACTEREN

Tip
Vermijd verhuizen op een zaterdag, dan zijn de prijzen soms 
hoger. Ga ook na of de gekozen verhuizer erkend is.

  Het artikel lezen

Verkoop op tweedehandssites

NuttigOPRUIMEN: SORTEREN, WEGGEVEN, 
VERKOPEN, WEGGOOIEN

Tip
Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of schenk ze 
weg. Breng beschadigde goederen naar het containerpark.

 ebay  Tweedehands.be

Een online interieurplan opstellen

Op internet vind je ook vele gratis sites waar je je 
interieur kan tekenen en inrichten in 3D.

NuttigNADENKEN OVER DE INRICHTING 
VAN JE NIEUWE STEKJE

Tip
Vraag de plannen aan de (vorige) eigenaar of meet de 
kamers op. Dit helpt je bij het plaatsen van je meubels.

Een school vinden in Vlaanderen of Brussel

NuttigEEN NIEUWE SCHOOL ZOEKEN 
VOOR JE KIDS

Tip
Informeer je via de gemeente. 
Bezoek scholen in de buurt.

 Vind een school

KORTING 

VOOR ONZE

KLANTEN

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
https://www.bpost.be/sites/default/files/product/Opzegbrief_huur_template.pdf
https://www.engie-electrabel.be/nl/voordelen/verhuis/europcar-bestelwagen
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/vragen-die-je-zeker-moet-stellen-aan-je-verhuisfirma/
http://www.ebay.be
http://www.2dehands.be/
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/voordelen?category=Move&ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=benefits
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Slim gevulde verhuisdozen

NuttigVERHUISMATERIAAL VERZAMELEN:  
DOZEN, LAKENS, NOPPENFOLIE, ETIKETTEN, … 

Tip
Je vindt vaak gratis dozen in de supermarkt.  
Of plaats een oproep op Facebook.

De geldende wetgeving i.v.m. klein verlet

NuttigVERLOFDAGEN AANVRAGEN

Tip Misschien heb je recht op klein verlet?  Meer weten

Voor al je vragen i.v.m. verzekeringen

NuttigJE VERZEKERAAR CONTACTEREN

Tip
Je brandverzekering dekt zowel je huidige als  
je nieuwe woning tot en met je verhuis.

 ABC verzekering.be

Hoe snel kan je surfen in je nieuwe gemeente?

NuttigTELEFOON, INTERNET EN  
KABELDISTRIBUTIE REGELEN

Tip
Ga na wat er voorzien is in je nieuwe woning en  
contacteer een provider voor de aansluiting.

 proximus  telenet

Lees het artikel

Handige app met winkels,  
stadsdiensten en al hun gegevens

NuttigJE NIEUWE BUURT VERKENNEN

Tip
Maak een tochtje in je nieuwe wijk. Kijk al eens rond naar 
handelszaken en restaurants in de buurt. Yelp

Restaurants en bars  
in je buurt

goudengids.be 

Niet vergeten: 

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=30568
http://abcverzekering.be/woning
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspeedt/particulieren/onze-producten/internet/internet/speedtest-internet-connectie.html
https://shop.telenet.be/shop/nl/speed
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/slim-gevulde-verhuisdozen/
https://nl.yelp.be/yelpmobile
http://www.goudengids.be/mobile/
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Het aanbod bekijken.

NuttigJE ENERGIELEVERANCIER 
INFORMEREN OVER JE VERHUIS

Tip
ENGIE Electrabel biedt naast een aantrekkelijke  
prijs voor je energie, ook enkele leuke extra’s  
voor (toekomstige) klanten die verhuizen. 

Slim gevulde verhuisdozen.

NuttigJE VERHUISDOZEN VULLEN

Tip
Begin met zaken die je het minst nodig hebt. 
Beter 50 “lichte” dan 20 “zware” dozen. Breng  
duidelijke etiketten aan.

NuttigEEN PARKEERPLAATS VOOR DE 
VERHUISWAGEN VOORBEHOUDEN

Tip
Ga na of dit inbegrepen is in de offerte van de  
 verhuisfirma of dat je zelf stappen moet ondernemen.  lokalepolitie.be

Leuke site om te koken met restjes

NuttigJE VOORRADEN OPGEBRUIKEN

Tip
Nodig (verhuis-)vrienden uit. Maak gerechtjes met de 
ingrediënten uit je diepvriezer en je kasten. empty the fridge

De lokale politie contacteren om een parkeerruimte 
te reserveren aan je oude en nieuwe woning

Naar de korting



 Naar het artikel

Niet vergeten: 

KORTING 

VOOR ONZE

KLANTEN

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
http://www.lokalepolitie.be/zones
http://emptythefridge.be/
https://www.engie-electrabel.be/nl/voordelen?ns_mchannel=redirect&ns_source=residential&ns_campaign=permanent&ns_linkname=loyalty&ebl_redirect=voordelen
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/slim-gevulde-verhuisdozen/
https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/voordelen?category=Move&ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=benefits
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NuttigDE MUREN EEN LIKJE VERF GEVEN

Tip
Houd rekening met de ligging van de kamers bij  
de keuze van de kleuren voor je nieuwe interieur.

NuttigHUISHOUDTOESTELLEN LEEG-  
EN SCHOONMAKEN

Tip
Ontdooi de diepvriezer, maak je koelkast leeg, schakel de 
vaatwasmachine en andere elektrische toestellen uit. 

Vind een arts in je buurt

NuttigEEN HUISARTS IN JE NIEUWE 
BUURT ZOEKEN

Tip
Vraag je huisarts of hij je een collega kan aanbevelen.
Je ziekenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht  
na je adreswijziging bij de gemeente.

ordomedic.be

Tips om te verhuizen als een professional 

De hoeveelheid verf  
berekenen

Neem een foto van de  
kamer die je wil schilderen  
en bekijk het resultaat

verfcalculator Levis Visualizer



Alles weten over dienstencheques?

NuttigOUDE EN NIEUWE WONING  
GRONDIG SCHOONMAKEN

Tip
Gebruik dienstencheques en/of doe een beroep op  
een gespecialiseerde firma wanneer de tijd ontbreekt  
om het zelf te doen.

Bpost verhuisdienst

NuttigJE POST LATEN DOORSTUREN

Tip
Laat je post doorsturen via de verhuisdienst van bpost. 
Opgelet: je moet zelf nog wel je abonnementen op kranten 
en tijdschriften laten aanpassen.

 Briefwisseling doorsturen

Niet vergeten: 

Naar het artikel

dienstencheques-rva.be

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/de-8-zaken-die-je-niet-mag-doen-als-je-verhuist/
https://ordomedic.be/nl/zoek-een-arts/
http://www.histor.nl/verfcalculator
https://www.levis.info/nl/decoratietips-en-advies/levis-visualizer-app
http://www.bpost.be/site/nl/residential/letters-cards/absence-move/domymove.html
https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/dienstencheques
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NuttigMETERSTANDEN ELEKTRICITEIT

EN GAS NOTEREN

Tip
Doe dit in zowel je oude als je nieuwe woning met behulp 
van het energieovernamedocument. Geef de meterstanden 
daarna door aan ENGIE Electrabel.

     
NuttigMETERSTAND WATER NOTEREN

Tip
Doe dit zowel in je oude als je nieuwe woning.  
Geef de meterstand door aan je watermaatschappij.

Hetgeen je beter niet toevertrouwt aan  
een verhuisfirma

NuttigEEN SURVIVAL KIT VOORZIEN

Tip
Houd de volgende zaken bij de hand: je pyjama en bedden-
goed, toiletgerief, je telefoonlader, dagelijkse medicatie…

Niet vergeten: 

NuttigVOOR IEDEREEN WAT TE ETEN EN  
TE DRINKEN VOORZIEN

Tip
Smeer broodjes of bestel pizza voor alle helpende handen. 
Voorzie voldoende gekoelde dranken.

 Takeway.com

Eten bestellen in de buurt

Je watermaatschappij contacteren

in Vlaanderen in Brussel

Naar het artikel

Verhuis 

Energieovernamedocument

Naar het document

     
NuttigDE VERHUISWAGEN OPTIMAAL VULLEN

Tip
Laad eerst de grote stukken in, daarna de dozen. 
Manoevreren met grote meubels in een reeds goed gevulde 
verhuiswagen is niet zo eenvoudig.

Naar de korting



Een bestelwagen huren bij Europcar 

KORTING 

VOOR ONZE

KLANTEN

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
http://Takeaway.com
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/water/aan-en-afsluiten-bij-een-watermaatschappij
http://www.hydrobru.be/nl/praktische-informatie/verhuizen/
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/7-zaken-die-je-niet-toevertrouwt-aan-een-verhuisfirma/
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/alles-over-het-energieovernamedocument/
https://www.engie-electrabel.be/nl/voordelen/verhuis/europcar-bestelwagen
https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/voordelen?category=Move&ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=benefitshttps://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/voordelen?category=Move&ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=benefits
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NuttigLANGSGAAN BIJ DE DIENST 
BEVOLKING VAN DE GEMEENTE

Tip
Geef je adreswijziging binnen de 8 dagen door bij de dienst bevol-
king van je nieuwe stad of gemeente. De wijkagent zal hierna langs-
komen en vervolgens kan je je identiteitskaart laten aanpassen.

NuttigJE NIEUWE WONING INRICHTEN

Tip
Maak van je nieuwe huis je thuis. Een laagje verf, 
verlichting, nieuwe huishoudtoestellen,... 

NuttigPLAATSBESCHRIJVING VOOR HUURDERS

Tip
De plaatsbeschrijving bij aankomst wordt opgesteld in de 1e 
maand dat je de woning huurt.

 belgium.be  vlaanderen.be

App voor afvalophaling

NuttigNAGAAN WANNEER HET 
HUISVUIL WORDT OPGEHAALD

Tip
Raadpleeg de website van de gemeente voor informatie.  
Ga na of er een ophaalkalender is. Recycle!

Op zoek naar een  
betrouwbare installateur?

NuttigCONTROLEREN WANNEER DE VERWARMINGSKETEL 
EEN ONDERHOUD NODIG HEEFT

Tip
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk 
verplicht en helpt bovendien om pannes te voorkomen.  Een onderhoudscontract afsluiten

bpost Mobile Postcard

NuttigJE NIEUWE ADRES DOORGEVEN 
AAN JE VRIENDEN EN FAMILIE

Tip
Stuur bijvoorbeeld een postkaart met een foto van  
je nieuwe woning.

bpost Mobile Postcard

Gegevens van de  
Vlaamse gemeenten

Hoe je adreswijziging  
doorgeven?

Mooie kortingen voor je woning

Info voor huurders





Naar de kortingen

KORTINGEN 

VOOR JE NIEUWE

WONING

Vlaanderen Brussel

https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-leverancier-prijs-energie-verhuizen-splash?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=acquisition
http://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/adreswijziging/
http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/overzicht
http://www.ophaalkalender.be/
https://services.engie-electrabel.be/nl/onderhoud-je-verwarmingsketel?ns_mchannel=pdf&ns_source=link&ns_campaign=b2c.move.2015&ns_linkname=maintenance
http://www.bpost.be/mobilepostcard/
https://www.engie-electrabel.be/nl/voordelen?ns_mchannel=redirect&ns_source=residential&ns_campaign=permanent&ns_linkname=loyalty&ebl_redirect=voordelen
https://www.engie-electrabel.be/nl/particulier/voordelen
https://www.wonenvlaanderen.be/een-woning-huren
http://huisvesting.brussels/nl/huren

