De Supertoffe(l) Checklist
Om te beginnen: Wat goed dat je deze Supertoffe(l) Checklist hebt gedownload.
Het is de eerste stap richting een gestructureerde verhuisperiode. Iets wat we allemaal willen, maar wat helaas maar voor weinig
mensen werkelijkheid is.
Ik hoop natuurlijk dat de reden van je verhuizing positief is. Dat je gaat samenwonen, er een kindje op komst is, je net getrouwd bent
etc. allemaal mooie redenen om te gaan verhuizen.
Maar ook als de reden van je verhuizing minder positief is, (scheiding, overlijden van een dierbare) is het belangrijk de verhuizing goed
gestructureerd aan te pakken.

Verhuizen is veel meer dan dozen van A naar B verplaatsen!
Op deze checklist heb ik de meeste onderwerpen ingevuld. Het zijn onderwerpen die horen bij de eerste, voorbereidende fase van de
verhuizing.
Pagina 5 heb ik leeg gelaten, zodat je die zelf kunt invullen.

Heb je vragen? Is er te weinig invulruimte, ontbreken er onderdelen of wil je sparren over hoe je bepaalde dingen aan kunt pakken?
Laat het me dan gerust weten, alle feedback is welkom! Mijn gegevens vind je op de laatste bladzijde.
Deze weggeef checklist is een van de bijlagen van Het Supertoffe(l) Verhuiswerkboek en hoort bij fase 1 (voorbereiden en opzeggen).
Ik wens je heel veel succes met (het organiseren van) je verhuizing!
Groetjes,
Sharon Kuipers

Checklist Supertoffe(l) Verhuiswerkboek
Fase 1: Voorbereiden & opzeggen
Deel 1 Verzekeringen, abonnementen en lidmaatschappen
Wijzigingen doorgeven aan:
Wat

Datum

Opmerkingen

 Gemeente
 Huisarts
 Tandarts
 Inboedelverzekering
 Aansprakelijkheidsverzekering
 Zorgverzekering
 Energiemaatschappij
 Waterleverancier
 Mobiele provider(s)
 Internetprovider
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Checklist deel 2: *Kinderen, huisdieren en andere optionele zaken*
Wijzigingen doorgeven aan:
Wat

Datum

Opmerkingen

 School
 Inschrijven nieuwe school
 Kinderopvang
 Inschrijven nieuwe kinderopvang
 Oppas
 Dierenarts
 Dierenpension
 Huisdierverzekering
Overige verzekeringen
 Rechtsbijstandsverzekering
 Autoverzekering
 Doorlopende reisverzekering
Abonnementen/lidmaatschappen
 Krant(en)
 Tijdschrift(en)
 Sport-/muziekvereniging(en)
 Bibliotheek
 Kerk
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Checklist deel 2 Vervolg: *Kinderen, huisdieren en andere optionele zaken*
Wijzigingen doorgeven aan:
Wat

Datum

Opmerkingen

 Regelen van tijdelijke opslag, indien nodig
 Maten opnemen nieuwe huis
 Verhuisservice PostNL regelen
 Huishoudelijke hulp opzeggen
 Huur oude woning opzeggen
 Huurtoeslag omzetten
 Verhuisverlof aanvragen bij werkgever
 Verhuisbedrijf regelen (offertes opvragen)
Informeren naar vergunning voor het parkeren
 van de verhuiswagen
Gegevens huisdier aanpassen in de Nationale
 Database Gezelschapsdieren (NDG)
Informeren naar Gemeentelijke belastingen als
 je naar een andere gemeente verhuist
Adressenlijst maken van familie/vrienden
 (adreswijziging)
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Checklist Supertoffe(l) Verhuiswerkboek
Om zelf uit te printen en in te vullen
Wat

Datum

Opmerkingen
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Het Supertoffe(l) Verhuiswerkboek
Het Supertoffe(l) Verhuiswerkboek is een handig digitaal werkboek, met praktische
informatie, tips & trucs op het gebied van verhuizen én het inrichten van je nieuwe
huis!
De checklists en tutorials maken het werkboek compleet, praktisch en niet
standaard.
Het werkboek is ingedeeld in 8 fases bestaat uit een e-book en diverse Excel
bestanden die je naar je eigen situatie kunt aanpassen.
Daarnaast krijg je tot 6 maanden na aankoop een gratis coachsessie, zodat ik je
laatste vragen kan beantwoorden en je kan helpen waar nodig.
Zo ben je voor 110% voorbereid op je verhuizing!

Klik hier voor meer informatie!

De meeste bijlagen van Het Supertoffe(l) Verhuiswerkboek zijn Excel bestanden, helemaal invulbaar en aanpasbaar én zo ingesteld dat je
ze makkelijk kunt printen.
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Sharon Kuipers
Als interieurontwerper, -stylist & verhuisadviseur is het mijn missie om alle stress
rondom het verhuizen zo veel mogelijk te voorkomen én een passend
interieuradvies* te geven, zodat jij een goede start kunt maken in het nieuwe huis.

Ik gun iedereen dat fijne thuisgevoel, een woonplek waar je blij van wordt en die
écht bij je past. Als je je thuis fijn voelt, merk je dat namelijk ook op andere vlakken.

Home Sweet Home
*voor interieuradvies: www.toffelinterieuradvies.nl
Uiteraard kun je het interieuradvies ook weglaten.
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Contactgegevens
Heb je vragen of wil je eens met me overleggen over de mogelijkheden?
Mail, bel of app me gerust.
info@toffelinterieuradvies.nl / 06-20010863
www.toffelinterieuradvies.nl
http://www.toffelverhuisadvies.nl

Toffel Interieur- en Verhuisadvies
Houtsingel 20
7214 CG Epse (Gemeente Lochem)

Toffel Interieur- en Verhuisadvies

Deze Supertoffe(l) Checklist wordt je aangeboden door Sharon Kuipers – Toffel Interieuradvies www.toffelinterieuradvies.nl

