
Algemeen
Met deze lijst willen wij u een overzicht geven van de benodigde docu

menten en zaken die geregeld moeten worden bij een (internationale) 

verhuizing. Voor vertrek kunt u nog eens controleren of u alle beschei

den bij u heeft, zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.

U gaat verhuizen
  Offerte opvragen bij AGS KHZ

  Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever

  Huidige woning verkopen

  Nieuwe woning kopen

  Huur oude woning opzeggen

  Nieuwe woning huren

  Informeren naar huursubsidiemogelijkheden

  Verhuizing telefoon/internet en tv

  School van kinderen informeren

  Afspraken maken met nieuwe bewoners oude huis

  Afspraken maken met oude bewoners nieuwe huis

  Verhuisverlof aanvragen bij werkgever

  Maten opnemen nieuwe huis

  Huishoudelijke hulp opzeggen

  Verhuisservice PostNL regelen

  Beginnen met opruimen

  Informeren naar scholen, kinderopvang, Openbaar Vervoer, afval
verwerking, gemeentelijke bepalingen

  Kinderen aanmelden bij nieuwe school

  Visa, emigratie/immigratie (laten) regelen

  Paspoort/IDkaart/rijbewijs (geldigheid controleren)

  Inentingen regelen

  Reisdocumenten/reisverzekering

  Vluchten boeken

  Transport huisdier regelen

  Gezondheidsverklaring en inentingsbewijs huisdier

  Internationaal inentingsboekje (denk aan vastgestelde inentings
periode voor vertrek)

  Uitschrijving bij gemeente en/of vreemdelingenpolitie

  Uittreksel uit bevolkingsregister

  Trouwboekje

  Gezondheidsverklaring (brief) huisarts met gegevens u en uw 
gezin

  Overige medische dossiers (tandarts, specialisten)

  Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring (toekomstige) 
werkgever (vaak noodzakelijk bij invoer goederen op bestemming)

  Originele diploma’s (getuigschriften met gewaarmerkte vertaling 
(maak kopieën en verscheep deze apart van originelen)

  Voor schoolgaande kinderen, verklaring schooldirecteur betreffen
de soort onderwijs, gevolgde klassen en resultaten

  Kerkelijke bescheiden (doopbewijzen etc.)

  Adressenboek

  Extra pasfoto’s

  Sleutels en reservesleutels

>1 maand voor uw verhuizing
Opzeggen van:

  Huur en leaseovereenkomsten

  Onderhoudscontracten

  Verzekeringen

  Lidmaatschap bibliotheek

  Lidmaatschap clubs

  Telefoonaansluiting

  Abonnementen kranten/tijdschriften

Opheffen van:

  Bankrekening(en)

  Spaarrekening(en)

  Automatische afschrijvingen

  Machtigingen aan derden

4-2 weken voor uw verhuizing
  Inlichten verzekeraars over verhuizing

  Afsluiten elektra, gas, water oude woning regelen

  Aansluiten elektra, gas, water nieuwe woning regelen

  Regelen tijdelijke of langdurige opslag (kan via AGS KHZ)

  Adressenbestand controleren/opzetten familie, vrienden en overi
ge contacten als huisarts, oude gemeente, scholen, bank, notaris

  Lijst maken van wie u over uw vertrek wilt informeren

  Regelen opnemen gas, water en elektriciteitsmeters na verhui
zing en afsluiten ervan

  Backup maken van computer en meenemen in handbagage  
(portable hard disk)

  Indien u een voertuig meeverhuist, bewijs van uitschrijving bij 
RDW regelen

1 week voor uw verhuizing
  Nieuwe woning schoonmaken

  Vaste lampen demonteren (kan via AGS KHZ)

  Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers)

  Leveranciers inlichten

  Goederen alvast inpakken/weggeven/afvoeren (kan via AGS KHZ)

  Afvoer grof vuil regelen

  Maaltijden in huis halen voor inpak en verhuisdag

  Voorraad levensmiddelen aanschaffen voor nieuwe woning

  Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken. Laat ook 
de huisvuilkalender achter

  Inhoud chemobox wegbrengen naar daarvoor bestemde depot

48 uur voor uw verhuizing
  Koelkast ontdooien, schoonmaken en drogen

  Diepvriezer ontdooien, schoonmaken en drogen

  Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten

  Slinger uit klok nemen

  Parkeerplaatsen reserveren voor verhuiswagen door eigen auto en 
die van de buren op vrije parkeerplaatsen te parkeren (tenzij een 
parkeervergunning door AGS KHZ is aangevraagd)

De verhuisdag
  Sleutels, sieraden, cash geld en pinpassen opbergen in handbagage

  Huis nalopen op achtergebleven/vergeten goederen

  Meterstanden opnemen

  Gas en elektra (laten) afsluiten indien nodig

  Waterleiding aftappen in winter (ook wanneer het niet vriest)

  Ramen en deuren sluiten

  Sleutels oude woning afgeven

  Afscheid nemen van buren

Wat u bij u moet hebben wanneer u vertrekt
 » Inventarislijst

 » Verschepingsdetails

 » Adresgegevens van AGS KHZpartner in het buitenland

Bovenstaande zaken ontvangt u van AGS KHZ

Na aankomst in uw nieuwe woning
  Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten

  Alle uitgepakte spullen direct controleren op eventuele schade

  Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar

  Slaapkamergordijnen (door AGS KHZ laten) ophangen

  Laat koelkast en vriezer 1 dag acclimatiseren

  Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen

Na uw verhuizing
  Afspraak maken over ophalen lege verhuisdozen

  Genieten van uw nieuwe woning!

CHECKLIST
Internationaal verhuizen 
met AGS KHZ


