Verhuizen? Thoma Enning helpt
graag een handje met deze checklist.
Verbouwen en/of inrichten van het nieuwe huis

De laatste dagen voor de verhuisdag
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Kamers opmeten
Ramen opmeten
Stijl en kleuren voor het nieuwe interieur bepalen
Verlichting voor het nieuwe interieur uitzoeken
Locatie stopcontacten en aansluiting van radio en TV
Voorschriften huiseigenaar doornemen (zie huurcontract)
Is er een aansluiting gasnet aanwezig?
Is er een aansluiting op stadsverwarming?
Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
Gereedschap aanschaffen of lenen
Eventueel nieuwe keuken en/of badkamer uitzoeken
Eventueel nieuwe apparatuur zoals koelkast, wasmachine of
televisie kopen
o Nieuwe vloer, meubels en gordijnen uitzoeken en bestellen
o Woonaccessoires kopen

Voorbereiding op de verhuizing
o Huidige verzekeringen opzeggen/omzetten
o Nieuwe verzekeringen regelen:
Inboedel- en opstalverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
o Gas, water en elektra opzeggen of omzetten/regelen
o Tv, bellen en internet opzeggen of omzetten/regelen voor
nieuwe huis
o Opruimen/weggooien spullen
o Verhuisdag inplannen
o Vrienden/familie vragen om te helpen
o Offerte verhuisbedrijven aanvragen en regelen
o Verhuisbusje regelen
o Steekwagen regelen
o Verhuisdozen, labels en -dekens regelen
o Op tijd beginnen met inpakken
o Verhuisdozen labelen op kamers/ruimten nieuw huis
o Opslagruimte meubels regelen
o Meubels uit elkaar halen
o Adreswijzigingen doorgeven (ook van je gechipte huisdier)
o Tijdelijk je post door laten sturen
o (Digitale) verhuiskaarten regelen
o Vrije dagen opnemen/verlof aanvragen
o Kinderen voorbereiden op de verhuizing
o Opvang kinderen/huisdieren verhuisdag regelen
o Reiskostenvergoeding aanpassen op je werk
o Parkeervergunning opzeggen of omzetten/regelen

Oude huis schoonmaken
Nieuwe huis schoonmaken
Laatste meubels uit elkaar halen
Eten en drinken regelen voor verhuisdag
Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken
Wasmachinetrommel vastzetten
Gordijnen en andere hangende spullen afhalen
Parkeerplaats regelen voor verhuisvervoer op verhuisdag

De verhuisdag
o
o
o
o
o
o
o

Verhuisbusje ophalen en terugbrengen
Spullen verhuizen
Kamers controleren op vergeten spullen
Belangrijke papieren apart houden
Meterstanden opnemen
Sleutels oude huis inleveren
Borrelen met verhuisploeg

Na de verhuizing
o Binnen 5 dagen aanmelden bij nieuwe gemeente
o (Digitale) verhuiskaarten versturen
o Gehuurde/geleende verhuisdozen en andere materialen
terugbrengen
o Housewarming en/of buurt BBQ organiseren
o Nieuwe buurt ontdekken
o Genieten

www.thomaenning.nl

Veel woonplezier!

Verhuizen doen we
gewoon samen...
Met de verhuisservice van Thoma Enning.

Verhuizen? Thoma Enning helpt graag een handje.
Gefeliciteerd met het vinden van je nieuwe droomhuis! Nu alleen nog even verhuizen… Als makelaar weten
we dat een verhuizing stressvol kan zijn en dat het veel werk is. Als ‘makelaars met meer…’ doen we er
echter alles aan om hierbij te helpen. Onze service houdt niet op na het tekenen van de koopakte. De dozen

Een handige verhuischecklist,
zodat je niets vergeet.

inpakken en uitpakken moet je zelf doen, maar op alle andere vlakken helpen we je graag een handje.
Begin je verhuizing daarom goed met de Thoma Enning verhuisservice: 25 verhuiskaarten, 10 verhuisdozen, één
maand opslagruimte, een ruime aanhanger voor de verhuisdag én een handige verhuischecklist. Allemaal gratis!

Tijdens het verhuizen moet je aan heel veel verschillende dingen denken. Om niets te
vergeten hebben we een handige verhuischecklist opgesteld. Als je alle punten stapsgewijs afwerkt weet je zeker dat er aan alles wordt gedacht. Zo wordt de verhuizing
één groot succes. Je vindt de verhuischeck op de achterzijde van deze folder.

25 gratis verhuiskaarten met het nieuwe huis erop.
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Als je een nieuw droomhuis hebt gevonden wil je natuurlijk graag dat al

adres:
postcode:
plaats:
telefoon:
email:

Groetjes...

Wil je ook verhuizen? Kijk maar op www.thoamp
ost.nl daar vind je de mooiste huizen

Daarom gaan we binnenkort verhuize
n,
onze nieuwe adres is:

van Oost Nederland.
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je vrienden en familie dit ook komen te weten. Daarom krijg je van ons
25 gratis verhuiskaarten, met een mooie foto van de nieuwe woning en
alvast ingevulde adresgegevens. Zo
weet iedereen direct hoe je woning
eruitziet én waar ze moeten zijn voor
de house-warming!

We gaan
verhuizen...

10 verhuisdozen, ook gratis voor
klanten van Thoma Enning.
Een verhuizing is natuurlijk een hele klus. Dit begint al bij het inpakken
van alle spullen in je oude woning. Een goed begin is echter het halve
werk, vandaar dat je 10 verhuisdozen krijgt om de eerste spullen in op te

Ons nieuwe huis!

bergen. Met een handig label op de dozen zorg je ervoor dat de spullen
in de nieuwe woning op de juiste plek terecht komen. Ideaal!

Een ruime aanhanger voor de verhuisdag, gratis.
Als de grote dag eindelijk daar is, kun je alle hulp gebruiken
die er is. Daarom kun je kosteloos gebruik maken van de
aanhanger van Thoma Enning. De trailer is erg ruim, volledig
overdekt én kan worden afgeschermd. Zo weet je zeker dat

Eén maand gratis
opslagruimte bij Morsebox.

je al je spullen mee krijgt. Lukt het niet om in één dag te ver-

Heb je tijdens de verhuizing te weinig ruimte of zit je met een overbrug-

huizen? In overleg kan de trailer ook langer worden geleend.

gingsperiode van het oude naar het nieuwe huis? Dan hebben wij de
oplossing. In samenwerking met Morsebox bieden wij één maand gratis
opslagruimte aan voor Thoma Enning klanten. 24 m³ beschikbare opslagruimte, daar passen héél veel spullen in. Ruimte genoeg!

