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Direct bij een afgifte van een tijdelijke indicatie voor wonen

 
     Maak een planning en zorg dat verhuizing regelmatig besproken wordt.

       Start met sparen voor je toekomstige verhuizing.

   Bereid je voor op een eventuele verhuizing en bedenk wat je nodig hebt om te leren  
 voor een soepele overgang. Deze checklist kun je daarbij gebruiken.

   Schrijf je in als woningzoekende.  

 

Een jaar voor verhuizing

   Maak je financiële situatie inzichtelijk aan de hand van het budgetplaatje. 
 Zoek daar eventueel hulp bij.

   Informeer op tijd hoeveel geld je nodig hebt om te verhuizen. Maak een spaarplan.  
 Tijdens Beschermd Wonen kun je elke maand al een bedrag opzij zetten en je daar 
 mee voorbereiden op je verhuizing.

   Zorg dat de verhuurder een positieve verhuurdersverklaring afgeeft wanneer hierom  
 gevraagd wordt. Of weet welke voorwaarden gesteld worden bij een verhuizing (bijv.  
 budgetbeheer bij huurschuld).

   Print deze checklist uit en zorg dat je alle papieren en bonnen rondom de verhuizing  
 op 1 plek worden verzameld. Bijvoorbeeld door een map te maken.

Circa 3 maanden verhuizing of einde indicatie

 
   Verzamel je inkomensspecificaties. Deze heb je bij woningtoewijzing nodig.

   Ga opruimen in je woning, zodat je weet wat je hebt.

   Gooi weg of verkoop wat je niet kwijt kan in je nieuwe woonruimte en toch niet meer  
 gebruikt.

   Maak een lijst van wat er nodig is zoals vloerbedekking, verf en stoffering maar ook 
 de  apparaten zoals koelkast, wasmachine en fornuis. Je kunt alvast op zoek gaan  
 of aankondigen in je kennissenkring dat ze aan je denken wanneer iets weggedaan  
 wordt.

   Maak een lijst met organisatie aan de hand van de post die je krijgt, dit helpt dat je  
 weet welke partijen je allemaal moet informeren over je verhuizing.  Noteer e-mail 
 adressen.

   Vraag alvast een inkomensverklaring van de belastingdienst IBRI-formulier aan. Deze  
 heb je nodig op het moment dat je een woning toegewezen krijgt. (gratis op te vragen  
 via 0800 – 0543, duurt minimaal 5 werkdagen)

 

Checklist

verhuizen
Verhuizen is een van de meest 
stressvolle situaties die je kunt 
hebben in je leven.  
Door op tijd te starten met 
voorbereiden kan de verhuizing 
soepeler verlopen. Start op tijd 
en gebruik deze checklijst.
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Rond de woningtoewijzing  

   Maak je nieuwe financiële situatie inzichtelijk aan de hand van het budgetplaatje.

   Vraag een verhuurdersverklaring aan je huidige verhuurder (wanneer hierom gevraagd   
 wordt).

   Vraag indien nodig bijzondere bijstand aan voor de verhuizing bij de gemeente waaruit je  
  vertrekt.

   Maak een inschatting van hoeveel dozen je nodig hebt. Je kunt bananendozen of stevige   
 dozen van uit de supermarkt gaan verzamelen.

   Wanneer je weet waar je gaat wonen, meet de maten op en bedenk hoe de woning ingericht  
 gaat worden. Aandachtspunt is of je de huidige meubels binnen krijgt. Is het trappenhuis   
 groot genoeg en/of de deuropening? Of kun je ze uit elkaar halen?

   Ga na welke abonnementen je zelf moet opzeggen van je huidige woning en welke 
 abonnementen over moeten gaan naar de nieuwe woning.  

   Overleg met oude huurder welke zaken je kunt overnemen. Neem zoveel mogelijk lampen,  
 vloerbedekking, gordijnrails, etc. over. Voordeel voor de oude huurder is dat deze niet wegge 
 haald hoeven worden, scheelt jou bij de verhuizing met de werkzaamheden.

   Wanneer je huurt, zeg de huur op zodra je weet wanneer je gaat verhuizen (minimaal 1   
 maand van te voren).

   Zet de acties op een rijtje wat je allemaal moet doen aan de oude woning.

   Vraag hulp  aan vrienden en/of familie.  

   Maak een begin met inpakken van spullen die niet meer nodig zijn.

 

Circa een maand voor verhuizing

   Maak een lijst wat er allemaal rondom de verhuizing moet worden gedaan.

   Maak keuzes qua verf/behang, vloerbedekking, lampen.

   Huren, lenen of kopen van verhuisdozen.

   Ga dozen inpakken en label de dozen met stickers zodat je weet wat erin zit en in welke ruim 
 te de doos geplaatst moet worden.

   Geef je adreswijziging door bij: bank, huisarts &tandarts, verzekeringsmaatschappijen,   
 energieleverancier, internet-(mobiele)telefonie-, en televisieproviders, (sport)scholen, 
 tijdschriften, etc. Doe dit zoveel mogelijk via de e-mail. Dat scheelt postzegels.  

   Navragen over gas, water en licht. Zelf opzeggen of is de eigenaar van de woning hier 
 verantwoordelijk voor? Goed moment voor eventuele overstap andere leverancier. Doe 
 een vergelijking.

   Internet en tv zelf regelen? Vergelijk prijzen en mogelijkheden.

   Auto, aanhangwagen of een verhuisbedrijf regelen voor de verhuizing.

   Zorg dat je weet hoe je je oude woning moet opleveren. Verricht de benodigde 
 werkzaamheden.
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Circa een week voor de verhuizing

   Regel eventuele overname richting bewoner die in oude woonruimte komt.

   Meubels demonteren

   Kleding opbergen, enkele setjes apart houden

   Maak kennis met je buren.

   Informeer buren dat lift tijdens verhuisdag intensiever gebruikt wordt ivm verhuizing.

   Zet belangrijke zaken apart.

 

Dag voor de verhuizing

   Verhuisplanning verfijnen

   Inkopen doen voor de verhuisdag zelf.

   Ontvangen van vrienden/familie -  hulp

   Verhuisplanning doorlopen.

Verhuisdag en direct na verhuizing

   Inschrijving regelen bij gemeentelijke basisadministratie.

   Oude woning bezemschoon, leeg en klaar maken volgens checklist.

   Huurtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.

   Uitkering regelen in je nieuwe gemeente. Gemeente informeren over je verhuizing 
 ivm uitkering.

   Lampen aansluiten, noodzakelijke zaken aanbrengen.

   Meterstanden noteren oude en nieuwe woning. Foto’s maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


