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Verhuizen is hét opruim-moment, maar het kan

daarom ook erg overweldigend zijn, zeker

omdat er ondertussen ook nog heel wat moet

geregeld worden.

 

Met dit stappenplan hopen we je alvast een

handje te kunnen helpen in het verhuis-proces,

maar we komen je ook graag persoonlijk

helpen.

 

Wij wensen jou alvast een heel vlotte verhuis!

Neem gerust contact met ons op voor meer

info of een helpende hand!

 

Nele & Co

 

 

HALLO!
W I J  H E L P E N  G R A A G !

Hulp nodig? Wij helpen graag: www.nelecolle.be - info@nelecolle.be - 0498 13 65 54 3
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Verhuizen doen mensen vaak op één dag, maar

daar gaat wel heel wat voorbereiding aan vooraf.

Wat doe je best wanneer? Op de volgende pagina

vind je een overzicht.

ALGEMENE
VERHUIS-
PLANNING

S T A P  1
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Ontspullen: doe weg wat je niet meer

nodig hebt (weggeven / weggooien).

Geleende spullen teruggeven.

Inpakken: pak in wat je in de komende

periode zeker niet meer zal gebruiken of

waar je even zonder kan zoals:

seizoensspullen als skigerief,

zomerspullen

tuinsets

(kerst)decoratie

Bepaal de dag waarop je zal verhuizen en

het energieovernamedocument zal

tekenen. Hou hierbij rekening met: de dag

van de overhandiging van de sleutel,

eventuele poets- en opknapwerken.

Bank & verzekeringen: informeer bij je

verzekering wanneer je de adreswijziging

het best doorgeeft.

Informeer bij je werkgever /

uitbetalingsinstelling naar de

administratieve zaken die je moet in orde

brengen of doorgeven.

Verhuisfirma: offertes opvragen en

reserveren.

Stopzetting lopende aansluitingen

aankondigen (bvb poetshulp).

Laatste onderhoud / controles aan de

woning inplannen (schoorsteen, ketel, ...

Regel enkele helpers voor de dag van de

verhuis en één iemand die de taken

coördineert.

Leg op voorhand vast wie welke taken op

zich neemt en wie welke spullen inpakt. 

Verzamel verhuisdozen.

 ENKELE MAANDEN VOOR VERHUISDAG

Begin met het leegeten van je diepvries.

Indien nog niet gebeurd: regel de

verhuiswagen(s) en eventuele

parkeerplaats.

Poets de ruimtes die reeds werden

leeggemaakt

Plan je maaltijden voor de komende 2

weken: gebruik daarbij de open

etensvoorraad en eet je koelkast zoveel

mogelijk leeg.

Zorg voor opvang voor de kinderen en

huisdieren op de dag van de verhuis.

Poets de leeggemaakte ruimtes.

Breng bibliotheekboeken terug

Haal de gordijnen af en was ze

Ga op reis in je eigen huis: pak per persoon

een reiskoffer met de kledij en

benodigdheden week en pak zoveel

mogelijk in. 

Zie ook: wat pak je als laatste in?

Maak de lunchpakketten.

Maak de koelkast en diepvries leeg,

schakel uit en maak schoon. Kleef dicht

met tape (indien ze mee verhuizen).

Koppel toestellen af en schakel water, gas

en elektriciteit uit.

1 MAAND VOOR DE VERHUISDAG

 

2 WEKEN

 

1 WEEK

 

DAG VOOR DE VERHUISDAG

 

VERHUISDAG 

WAT DOE JE WANNEER?
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SPULLEN
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Wanneer je verhuist moét je door al je spullen

heen, en dat is dus het ideale moment om ook

weg te doen wat je niet meer nodig hebt. 
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WANNEER? 

Hier kan je meteen mee beginnen. Dit is namelijk iets wat niet voor iedereen even eenvoudig

is en soms is er wat tijd nodig om afstand te kunnen doen van spullen. Gebruik de tijd die je

hebt, begin dus nu al met ontspullen, zelfs al is er nog geen verhuis gepland.

Ontspullen is keuzes maken tussen wat blijft en niet, wat belangrijk is en niet. En daar word je

echt steeds beter in.  Uiteindelijk word het een levensstijl om spullen weg te doen en door te

geven wanneer we ze zelf niet meer gebruiken. Want daar dienen spullen voor: om gebruikt

te worden, niet om gewoon te bewaren.

 

HOE?

Maar hoe doe je afstand van emotionele herinneringen, of spullen die toch wat geld kostten,

of die je kreeg, of ...? Hiervoor moet je anders naar je spullen gaan kijken. Hoe je dat doet lees  

en leer je in het boek JOMO of in de online cursus van Nele Colle.

Vind je het moeilijk om alleen door je spullen te gaan en te selecteren, dan helpen wij je

graag. Neem vrijblijvend contact op voor meer info: www.nelecolle.be / info@nelecolle.be /

0498 13 65 54.

 

TWIJFEL

Twijfel je nog te hard? Kan je echt niet beslissen tussen houden en wegdoen? Pak het in en

verhuis het gewoon mee. Bij het uitpakken moet je namelijk nóg eens door je spullen, en

soms is er gewoon een beetje tijd nodig om een beslissing te kunnen nemen. 

 

WAAR KAN JE MET JE SPULLEN TERECHT?

Op onze website www.nelecolle.be vind je een kaart met een overzicht van initiatieven in

Vlaanderen waar je terecht kan met je spullen. In de online cursus vind je hier een uitgebreid

fimpje over.

 

HÈT ULTIEME ONTSPUL-EXPERIMENT: 

Wanneer je verhuisd bent, kan je enkel uitpakken wat je nodig hebt of mist. Zo merk je na een

tijd welke spullen je eigenlijk niet nodig hebt
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SPULLEN-
PLAN

S T A P  3

8©2020 - Nele Colle Consulting & Solutions

Teken nu een plan van je volgende woning. Noteer

per ruimte:

- de functie van de ruimte

- welke spullen er horen 

 

Meet je meubels op en geef ze een plaats in de

toekomstige woning. Bekijk welke meubels mee

kunnen en welke niet.

 

 



BIJVOORBEELD

 
eet- en drinkgerief

kookgerief (klaarmaken en bereiden)

bewaren en serveren (potjes, schalen, kommen)

keukentextiel (handdoeken, ovenwanten, schort, .. )

voorraad eten in verpakkingen

koelkast en diepvries op voorhand zoveel mogelijk leegeten of ervoor zorgen dat die heel snel

terug fris kunnen liggen. Vergeet niet frigo en koelkast ruim op voorhand te ontvriezen.

medicatiebox

de 'rommelschuif'

kussens en dekentjes

boeken, cd's, dvd's, lp's, ...

speelgoed, spelletjes

decoratie

muziekinstrumenten

administratie / documenten

bureaumateriaal (schrijfgerief, papier, mapjes, ...)

computertoebehoren

handdoeken en washandjes

verzorgingsspullen (huid & haar)

makeup, juwelen, 

toilettoebehoren

KEUKEN

 

LEEFRUIMTE

 

BUREAU

 

-WC

 

BADKAMER

Hulp bij ontspullen, inpakken en verhuizen? 

info@nelecolle.be - 0498 13 65 54 - www.nelecolle.be
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BIJVOORBEELD

 
kledij & accessoires

beddengoed

juwelen

schoenen 

jassen

regengerief

sportgerief

fietsspullen

boodschappentassen

spullen voor fietsreparatie

werkmateriaal

spullen voor huisdieren

poetsgerief

tuinonderhoud

seizoensspullen als kampeergerief en reiskoffers, skimateriaal, ...

decoratiemateriaal voor Kerst en Pasen 

spullen op de groei

SLAAPKAMER / DRESSING

 

HAL

 

GARAGE / TUINHUIS / BERGING

 

ZOLDER / KELDER

Op een zolder of in een kelder berg je dié spullen op die je niet vaak nodig hebt of die je niet hoeft

te zien om te weten dat je ze hebt.
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Hulp bij ontspullen, inpakken en verhuizen? 

info@nelecolle.be - 0498 13 65 54 - www.nelecolle.be
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VER-
ZAMEL
&
GROEPEER

S T A P  4
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Steek spullen voor dezelfde ruimte samen. Richt je

daarvoor op je toekomstige woonplaats.

Verdeel verder onder per soort. Zie overzicht vorige

pagina's.
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DEZE PAK
JE ALS
LAATSTE
IN

S T A P  5
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belangrijke documenten (bvb medische gegevens)

sleutels

basis kookset

basis eet- en drinkset

basis badkamerspullen

slaapgerief

kledij voor 1 week

toiletpapier

medicatie

(zonne)bril

boekentassen

laptoptas, handtas

favoriete knuffels van kinderen

werktools om meubelen in elkaar te steken

De laatste week doe je alsof je even gaat kamperen in je

oude woning. Je pakt per persoon een reiskoffer met

kledij en benodigdheden voor 1 week, de andere

spullen worden ingepakt. Behalve deze:
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INPAKTIPS
S T A P  5
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Pak breekbare spullen goed in met

handdoeken, bubbelplastiek, oude kranten of

de originele verpakking.

Geef ook aan of er breekbare spullen in zitten.

Stop snoeren bij de apparaten in dezelfde zak

of doos, of kleef ze er met tape aan vast. Neem

op voorhand foto's waar welke snoer hoort.

Ontvlambare spullen pak je niet in, maar neem

je zo mee.

Wikkel meubels goed in: zo voorkom je

beschadiging en vallen deuren niet open bij het

verhuizen. 

Haal je meubels uit elkaar, hou de schroeven bij

elkaar in een plastic zakje en tape dat zakje aan

één van de planken vast.-      

Ophangkledij kan je in bulk verhuizen door een

gat te knippen in een vuilniszak en de hangers

er samen door te steken.

 

Label de dozen volgens de ruimte van je

toekomstige woning. Dat kan bvb met tape in

verschillende kleuren per ruimte.

Plaats dozen voor dezelfde ruimte samen.

Noteer op de doos of op een lijst welke soort

spullen er in welke doos zitten voor mocht je

ondertussen nog iets nodig hebben.

Sluit de dozen goed met tape.

Stop zwaardere spullen onderaan of stop deze

in trolleys, dat verhuist gemakkelijker.

Sluit open flesjes zonder dop met folie en een

elastiek.

Stop juwelen per soort in hersluitbare zakjes

en kleine juwelen in kleine doosjes.

Kettingen kan je rond een wc-rolletje winden.
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UITPAKTIPS
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Een nieuw huis = een nieuwe start. Hét moment

om meteen met goede, nieuwe gewoontes te

beginnen, want iets afleren is moeilijker dan iets

aanleren.

 

Zorg dus meteen voor een logische en duidelijk

opbergsysteem, een vaste plaats voor je

spullen. Dat betekent dus : soort bij soort,

werken met bakjes en mandjes en labels. Je

opbergsysteem moet in één oogopslag duidelijk

zijn voor jou én je huisgenoten.

 

Hoe je zo'n logische vaste plaats bepaalt, dat

leer je in de online cursus van Nele.

Hulp bij ontspullen, inpakken en verhuizen? 

info@nelecolle.be - 0498 13 65 54 - www.nelecolle.be
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ADMINISTRATIE
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wijziging domicilie: kan pas nadat je bent verhuisd. Geef de wijziging door bij je nieuwe

gemeente. De domicilie kan pas gewijzigd worden na bezoek van de wijkagent.

gas - water - elektriciteit: wanneer je verhuist, moeten je aansluitingen mee verhuizen. Dat

betekent dat je verbruik van het ene huis wordt stopgezet, en dat van het andere start. Dat

gebeurt met een energieovernamedocument dat jij en de verkoper/koper samen ondertekenen op

de dag van de verhuis, of zo kort mogelijke voor de verhuis.

doorgeven adreswijziging: in het algemeen geldt dat het voor de meeste bedrijven en personen

het handigste is om de wijziging door te geven wanneer je officieel bent verhuisd. 

je werkgever/VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel): je contacteert hen best op voorhand

zodat je weet wat zij nodig hebben en wanneer

overheidsinstellingen: worden automatisch op de hoogte gebracht van je adreswijziging van

zodra de domicilie werd gewijzigd.

post: je kan een tijd je post automatisch laten doorsturen naar je nieuwe adres. Meer info vind

je op www.bpost.be 

Bij een verhuis kan je enkele zaken op voorhand doen, maar gebeurt er administratief vooral veel

nadat je verhuisd bent. Hier een overzicht:



JOUW HULP BIJ OPRUIMEN EN VERHUIZEN
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CONTACT
0032 498 13 65 54

www.nelecolle.be

info@nelecolle.be


