
In oorspronkelijke staat?
Wilt u op termijn verhuizen naar een andere huur
woning, dan moet u ingeschreven staan als woning
zoekende. Vaak denken huurders dat de woning in 
de oorspronkelijke staat teruggebracht moet wor
den. Dit is niet altijd het geval. Heeft u in de loop 
der jaren bijvoorbeeld een tegelvloer gelegd of de 
wanden gestuct, dan hoeft u dit – afhankelijk van  
de staat – meestal niet te verwijderen. Twijfelt u 
hierover en houdt dit u tegen om te verhuizen, maak 
dan vrijblijvend een afspraak met onze opzichters. 
Zij kunnen u precies vertellen hoe u de woning mag 
achterlaten. Misschien maakt u een nieuwe huurder 
zelfs blij met voorzieningen die u heeft aangebracht. 

Verhuistips
Is de verhuizing een feit? Prik uw verhuisdatum  
en maak een goede planning. Denk eraan uw huur
woning op te zeggen en reserveer voldoende tijd om 
hem netjes, leeg en schoon op te kunnen leveren. 
Om financiële problemen te voorkomen raden wij u 
aan zich goed te laten informeren. Bijvoorbeeld over 
huurtoeslag en het afsluiten van verzekeringen, 
zoals een inboedelverzekering.
 

Bij een verhuizing komt nogal wat kijken. Niet alleen als  

de verhuizing al een feit is, maar ook daarvoor al. Hierbij  

een aantal zaken op een rijtje als u aan verhuizen denkt. 

WILT U VERHUIZEN?
   

verhuizen

Vergeet dit niet!

✓✓Opzeggen oude huurwoning.
✓✓Adreswijzigingen doorgeven aan 
 instanties en kennissenkring.
✓✓ Verhuizing en meterstanden doorgeven 
aan energie-, water- en gasleveranciers.
✓✓Oversluiten internet, tv en telefonie.
✓✓ Verzekeringen aangaan of wijzigen 
(o.a. inboedelverzekering).
✓✓Huurtoeslag aanvragen of wijzigingen 
doorgeven.

CHeCKLIST 
✓✓ Kennismaken met de nieuwe buren  
(laat weten wanneer u gaat klussen!).
✓✓ Binnen vijf dagen na de verhuizing 
aangifte van adreswijziging doen  
bij de Afdeling Burgerzaken van uw 
nieuwe gemeente.
✓✓Opnieuw laten registeren als woning-
zoekende. 

EXTRa TIP 
Schrijf uw vragen op en  
bewaar alle documenten  
en aanvraagformulieren  
die u nodig heeft tijdens  
de verhuizing in één map.  
Doe voorin uw checklist,  
het vragenlijstje en de verhuis-
planning.

Veel succes met de verhuizing!
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