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Checklist
Oude huis
Drie tot één maand(en) op voorhand
Regel gas, water, elektriciteit, internet en kabel.
Geef je adreswijziging door aan belangrijke instanties zoals:
Auto inschrijven, domiciliëring, telefoon overschrijven,
school inlichten, bank inlichten, verzekering aanpassen,
ziekenfonds inlichten, abonnementen bij magazines en
kranten.
Regel via www.domymove.be dat je post automatisch op je
nieuwe adres aankomt.

Een week op voorhand (of dag voordien)
Plaats via www.kodibox.be je bestelling voor een
verhuispakket (www.kodibox.be)
Pak al je spullen in.
Vul twee KODIBOX verhuisdozen met bruikbare spullen die
je niet meer wil en geef deze mee met KODIBOX. Zij zorgen
ervoor dat het bij De Kringwinkel bezorgd wordt.
Regel een parkeerplaats bij de gemeente.
Demonteer je meubelen en label alles duidelijk zodat er
geen stukken verloren gaan.
Check bureaulades en kasten voor het inladen. Hier kunnen
nog breekbare of kostbare spullen in liggen.
Regel vervoer en transport voor de verhuis. (Verhuisfirma,
vrienden, familie,…)
Steek je belangrijkste en kostbaarste spullen zoals verzekeringspapieren, administratie en juwelen in twee dozen
en plaats ze op een bereikbare plek in de verhuiswagen.
Laad alles in.
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Op de verhuisdag zelf
Neem de meterstanden op.
Kijk in elke kamer of je niets vergeten bent.
Geef de sleutels aan de nieuwe bewoners.
Maak de plaatsbeschrijving op.
Neem afscheid van je oude buren

Nieuwe huis
Drie tot één maand(en) op voorhand
Regel gas, water, elektriciteit, internet.
Zorg dat je verzekering in orde is.

Een week op voorhand (dag voordien of dag zelf)
Regel een parkeerplaats bij de gemeente.
Maak de plaatsbeschrijving op.
Neem de sleutels van je nieuwe huis in ontvangst.
Schrijf met een post-it op de deuren wat welke kamer is,
zo maak je het makkelijker voor helpers bij het uitladen
en plaatsen van de dozen.

Helemaal geïnstalleerd in je nieuwe huis?
Organiseer een housewarming. Niets leuker dan je
nieuwe huis tonen aan vrienden en familie.
Maak kennis met je nieuwe buren door ze uit te nodigen
op je housewarming.
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Checklist
Kinderen & huisdieren
Zorg voor een opvangplaats, dan ben je gerust en hoef je
je niet constant af te vragen waar je kinderen of huisdieren
zijn.
Maak dat je kinderen, indien nodig, op tijd bij de nieuwe
school ingeschreven worden. (Indien nodig)
Licht de school in en maak dat je kinderen afscheid kunnen
nemen van oude klasgenoten en leerkrachten als er sprake is
van een verandering van school.
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Verhuis je meest kostbare spullen zelf.
Steek je meest kostbare en dure bezittingen
(juwelen, medische documenten, sleutels, enz.)
in twee KODIBOX verhuisdozen. Stel ze op een
vaste plek en maak dat je er altijd iets kan uithalen en nakijken of er niks verdwenen is.
Kijk uit met breekbare spullen.
Pak je breekbare spullen in oude T-shirts of
handdoeken. Zo zijn ze beter beschermd en ga
je op een meer ecologische manier te werk.
Denk aan jouw elektronica.
Verpak je elektronische apparaten in hun
originele verpakking (als je deze nog hebt) of
wikkel ze in T-shirts of handdoeken. Label de
kabels en leg ze allemaal samen, zo gaat er niks
verloren.
Label elke doos.
Pak je spullen per kamer in en label ze. Zo weet
je duidelijk wat waar hoort. Gebruik hiervoor
het schema op de laatste pagina. Dit is handig
bij het uitladen, zo kan je alles onmiddellijk op
de juiste plek zetten.
Pak alsof je een weekendje weg gaat.
Om de ergste dagen tijdens en na de verhuis
door te komen is het een aanrader om een
koffer voor jezelf te maken alsof je op reis
vertrekt met al het hoognodige erin.

a
a
a
a
a

Hou het belangrijkste in de buurt
Schrijf op de belangrijkste dozen: ‘Als eerste uitpakken’ of label per kleur (rood=belangrijkste
bijvoorbeeld). Zoals schoonmaakspullen, handdoeken, borden, bestek, drinkflessen en al het
andere dat je meteen nodig zou hebben in je
nieuwe huis.
Hou medicijnen en EHBO-kit apart
Zorg dat je medicijnen en een EHBO-kit in de
buurt hebt. Op deze manier ben je voorbereid
mocht er iets gebeuren.
Demonteer de meubels als dit kan
Demonteer de zwaarste meubelen. Zo zijn ze
lichter en makkelijk te verplaatsen.
Gereedschap heb je nodig
Pak je gereedschap apart in een doos in en
zorg dat je dit altijd snel bij de hand hebt. Je
zult het zowel in je oude als je nieuwe huis
nodig hebben.
Zorg voor kinderopvang
Kinderen en dieren lopen tijdens een verhuis
vaak in de weg. Om dit te vermijden zorg je er
het best voor dat ze een plek hebben waar ze
terecht kunnen en je je geen zorgen hoeft te
maken.
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Bedenk alvast waar je alles gaat plaatsen
Plan op voorhand waar alles komt te staan. Zo
kan je alle zware meubelen op de juiste plek
zetten en voorkom je een hoop extra werk.
Reserveer een goede parkeerplek
Neem contact op met het gemeentebestuur
en reserveer een parkeerplaats bij het oude en
nieuwe huis.
Leg een voorraad aan
Voorzie een kleine voorraad aan drank en
voedsel in je oude/nieuwe huis voor helpende
handen. Zo toon je je dankbaarheid.
Maak je bed op
Maak dat je bed als eerste in orde is, zodat je
even kan uitrusten wanneer je wil en je zeker
bent van een fijne slaapplek.
Pak een kamer per keer in/uit
Werk kamer per kamer af bij het in- en uitpakken, als het je allemaal teveel wordt kan je
altijd even bekomen in een nog ingerichte (oude
huis) of lege kamer (nieuwe huis)
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Interieurtips
Slaapkamer:
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1

Maak een grondplan van je eventuele inrichting.

2

Zorg voor een goede verlichting in de slaapkamer. Een dimmer geeft je de flexibiliteit om te
schakelen tussen een romantische sfeer (niet onbelangrijk) en fel licht voor wanneer je wilt zien of
je outfit goed bij elkaar past.

3

Een spiegel in je slaapkamer of dressing is altijd
handig om even te checken of je outfit in orde is.
Het zorgt ervoor dat je kamer groter of hoger lijkt.
(Hoe groter de spiegel, hoe meer ruimte je lijkt te
creëren)

4

Als je slaapkamer wat aan de kleine kant is, past er
misschien geen nachtkastje meer naast je bed. Een
slim alternatief is om een plankje boven je bed te
monteren.

5

In de slaapkamer komt je tot rust. Maak dus dat
je het niet in een te felle of agressieve kleur zoals
oranje en roos verft of behangt.

Woonkamer:
1

Maak een grondplan waarop je de meubelen al in
de ruimte tekent om een beeld te krijgen wat in de
woonkamer past. Op deze manier bespaar je jezelf
een hoop zweet en stress tijdens de verhuizing.

2

Ga met het gezin samen zitten en stel een lijstje
op met de activiteiten die iedereen wil uitvoeren
in de nieuwe woonkamer. Hier kun je dan rekening
mee houden tijdens de inrichting. (Moet er een
bureau zijn? Televisie? Eettafel? Enz.)

3

De woonkamer is de plek waar je leeft, je gasten
ontvangt en tot rust komt. Maak dus dat deze heel
functioneel, praktisch, persoonlijk en niet te druk
is ingericht.
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Interieurtips
Keuken:
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1

Plaats zware keukenspullen, zoals braadpannen
en kleine keukenapparaten in de lagere kasten.
De lichtere spullen zoals glaswerk kun je dan op
bergen in een muurkast.

2

Breng kindersloten aan op kastjes en laden
waar chemicaliën, messen en andere gevaarlijke
keukenspullen liggen.

3

Een brandblusser en branddeken zijn daarnaast
slim om te installeren in de keuken. Je weet
tenslotte nooit wat er kan gebeuren tijdens het
bereiden van je heerlijke gerechten.

Badkamer:
1

De badkamer is de plaats waar je je als vrouw in
opmaakt. Maak dus dat er goed licht aanwezig is
en indien je aan het bouwen bent veel ramen.

2

Vaak is het in een badkamer vochtig. Maak dat er
een goed ventilatiesysteem aanwezig is of vloerverwarming. Zo voorkom je vochtige plekken en
schimmels.

3

Verf je badkamer in een frisse kleur waarin je kan
wakker worden en tot rust kan komen tijdens het
nemen van een douche of bad.
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Tuintips
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1

Een smalle, langwerpige stadstuin wordt minder
eentonig als je hem met tussenhaagjes in
meerdere stukken opdeelt. Maak daarom een
leuke indeling van te voren met een plek voor je
rozen, kruiden, tuinmeubels, enz.

2

Ligt je balkon in de schaduw en wil je toch
bloemen? Plant dan bloemen zoals vlijtige liesjes,
begonia’s, viooltjes of eventueel zelfs fuchsia’s in
potten of bakken.

3

Tuinverlichting geeft prachtige effecten.
Makkelijk en betaalbaar zijn enkele draadloze
tuinspots die werken op zonnebatterijen. Ze laden
zichzelf op en je kunt ze programmeren en (ver)plaatsen waar je wilt.

...
Verhuizen met KODIBOX was voor mij….
…een zegen. Ik heb nog nooit zo veel kleedjes ineens
kunnen verhuizen en zo weinig afval gehad! Ik heb alles
veilig en mooi kunnen opbergen. De KODIBOX is echt gebruiksvriendelijk en ruim in gebruik.
Gewoon Lies, ontwerpster. (Gent)

“…handig van begin tot het einde. Nog nooit zo’n vlotte
verhuis gehad. Zowel het inpakken, het laden en lossen en
het uitpakken ging veel sneller dan met kartonnen dozen.
Van zodra we klaar waren met uitpakken kwamen ze de
dozen weer ophalen: geen ritje naar het containerpark, en
geen garage vol karton. Top!”
An & Vincent. (Gent)

“…Omdat ze zo stabiel zijn gingen ze perfect rechtop naar
onze 5de verdieping? Ik zie een wankele stapel karton al
naar beneden donderen. Ook mijn kleine Alek was gek van
de verhuisdozen!”
An Michiels. (Antwerpen)
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Ecologisch verhuizen
a
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Bestel een verhuispakket bij KODIBOX. Herbruikbare verhuisdozen uit milieuvriendelijke kunststof
en je hebt geen plakband nodig! (www.kodibox.be)
Verhuis je op korte afstand? Doe het dan eens met
de fiets. Ecologisch en vaak sneller! (Meer info:
www.cargovelo.be)
Verpak je spullen in (oude) T-shirts en (oude) handdoeken. Zo hoef je geen bubbelplastic te kopen of
krantenpapier te zoeken. Het grote voordeel is dat
je minder afval hebt.
Heb je spullen waar je vanaf wilt, maar nog in perfecte staat zijn? Breng ze niet onmiddellijk naar
het containerpark, maar verkoop ze online of via
een rommelmarkt. Zo heb je er zelf nog iets aan en
maak je iemand anders blij!

a
a
a

Verhuis je met een verhuisfirma? Maak dan
dat hun bestelwagens op LPG of elektriciteit
rijden, zo is je CO2 uitstoot minder.
Nog verhuizers in de buurt? Huur samen een
verhuiswagen, zo is er geen lege heen- en
terugreis.
Je oude en nieuwe huis worden meestal grondig schoongemaakt, maak hierbij gebruik van
milieuvriendelijke producten zoals Ecover,
Froggy, enz.
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Housewarming
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Plan je housewarming als je nieuwe woonst nog niet
volledig is ingericht. Zo heb je extra veel plaats en
loop je minder risico op vlekken op je tapijt en zetels.
De KODIBOX kan dienen als koeling, vul ze met
ijsblokken en drank en maak een KODIBOXbar. De
drankjes zullen op zijn en het water kan je aan de
planten in je nieuwe tuin geven of gebruiken voor de
opkuis!
Je bent dolenthousiast over je nieuwe woning, maar
daarom hoef je niet elke detail uitgebreid aan je
gasten te tonen. Hou de rondleiding kort en bondig.
De bezoekers komen voor een feestje!
Reken er niet op dat je veel tijd hebt om te koken
als je net verhuisd bent. Organiseer daarom een
Pot Luck Party: laat iedereen een aantal hapjes, een
bepaald gerecht of een schotel meebrengen.
Hou je buren te vriend. Informeer ze dat je een
feestje zult geven of beter: nodig ze gewoon uit!
Geef je gasten duidelijk je nieuwe adres of een
wegbeschrijving door. Voor de meesten is het de
eerste keer dat ze naar jouw nieuwe plek komen en
je wilt niet dat ze stress krijgen omdat ze je huis niet
vinden.
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Nummering per doos:
(voorbeeld Kamer 1A, Kamer 1B, Kamer 2A, etc.)

Verhuisschema
Kamer #1
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Kamer #2
Kamer #3

T O TA A L

Kamer #4

Kamer #5

Kamer #6

Kamer #7

Kamer #8
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Kamer #9

Kamer #10 Kamer #11 Kamer #12
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