
V E R H U I S T I P S

Betrouw op ons verhuisteam.
Samen met ons bepaalt u hoeveel mensen u nodig hebt voor uw verhuizing. Onze verhuizers
laden op uw oude adres en lossen op uw nieuwe adres. Maar ze halen op uw verzoek ook uw 
meubelen vakkundig uit elkaar, pakken ze zorgvuldig in en steken ze weer probleemloos in elkaar.
Breekbare, kostbare stukken? Wees gerust, onze medewerkers zijn wel sterk, maar geen olifanten
in een porseleinwinkel.

Kies het materiaal dat bij uw verhuizing past.
Castelein heeft voor elk soort klus het gepaste materiaal. Grote of kleine vrachtwagens, dekens,
ladderliften... bij uw verhuizing past alleen de beste uitrusting. Wij willen namelijk dat alles in een
mum van tijd en met een maximum aan veiligheid op uw nieuwe bestemming aankomt. Wil u alleen
ons materiaal inzetten? Geen probleem, u huurt probleemloos vrachtwagens, steekwagens... tot
zelfs wind- en waterdichte buitencontainers. En u koopt zoveel dekens, dozen en tape die u nodig
hebt.  Allebei tegen een scherpe prijs.

Geef alles in verzekerde bewaring.
Kan u uw meubelen of andere inboedel een tijdlang nergens kwijt?  Wij bewaren alles wel voor u,
in onze houten, hermetisch afgesloten bewaarcontainers van 10 m3, die we zorgvuldig stapelen in
10.000 m2 grote bewaarruimtes. Die loodsen zijn permanent verwarmd, geventileerd en
beveiligd. Bovendien verzekeren wij uw huisraad tegen vandalisme, brand en waterschade.
En de bewaartermijn? Die kiest u zelf, van één week tot vele jaren. Flexibele, professionele
meubelbewaring heet dat.

Profiteer van onze correcte, aantrekkelijke prijs.
De hele verhuizing voeren wij uit in regie. Dat wil zeggen dat u alleen voor het gebruikte materiaal
en de gepresteerde uren van onze verhuizers betaalt. U mag er dus op rekenen dat wij niet alleen
uw inboedel, maar ook uw portemonnee afdoend beschermen. 



Spaar oude kranten en dozen op

Maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil

4. Ongeveer een week voor de 
verhuisdag.

Sleuteloverdracht oud huis en nieuw huis
afspreken

Zo nodig sleutels bijmaken

Leveranciers die aan de deur komen inlichten

Huismeester inlichten

Geld en juwelen tijdelijk in bankkluis onderbren-
gen

Afspraak maken voor het onderbrengen van
kinderen en huisdieren tijdens de verhuizing

Afspraak maken voor aansteken verwarming
nieuw huis

Bibliotheekboeken retourneren

5. Op de verhuisdag

Zorgen voor voldoende contant geld of cheques
op zak

Meterstanden opnemen

Waterleiding aftappen bij strenge vorst

Sleutel overdragen

6. Na de verhuizing

Uitgepakte verhuisdozen retour zenden

Verhuiskaart inzenden aan gemeentesecretaris

Adres in paspoort en rijbewijs laten veranderen

Girokaarten bestellen

Nagezonden post in de gaten houden

Contact opnemen met nieuwe bankvestiging

Kennismaken met buren, leveranciers, 
buurtvereniging enz.

7. Adreswijzigingen zenden aan:

Familie, buren, vrienden, kennissen

Collega's

Relaties

Artsen, tandarts, apotheek

Dierenarts

Ziekenfonds

Notaris

Bank

Verzekeringsmaatschappijen

Garage

Vakbond

Verenigingen

8. Adreswijzigingen zenden aan:

Dagbladen

Weekbladen

Tijdschriften

Boekenclub

Postorderfirma's

Werkgever

Belastingsdienst

*Kaartjes adreswijziging kunt u gratis bij
Castelein  verkrijgen.

Bron: Verhuisnet-Verhuistips

gereedschappen (verhuis geen brandbare stoffen!)
Stop ze in kleine, sterke dozen.  Pak ze apart in
als ze kostbaar zijn.

Auto's en motorfietsen -- Benzinetanks
van auto's en motorfietsen dienen bijna leeg te
zijn wanneer ze per verhuiswagen worden
getransporteerd.  Accu's moeten worden afgekop-
peld.

Checklist
Onderstaande checklist kan behulpzaam zijn bij
het verhuizen en de planning hiervan.

1. Twee maanden voor de verhuizing

Eventueel huur opzeggen

Vrije dagen aanvragen op het werk

Telefoon overschrijven

Geef schoolgaande kinderen een briefje mee,
waarin het schoolhoofd over de verhuisplannen
wordt geïnformeerd

Vraag informatie over de scholen in Uw nieuwe
woonomgeving

Neem de maten van Uw nieuwe woning op en
maak aan de hand daarvan een plattegrondje

Bestel vloerbedekking en gordijnen

2. Zo vroeg mogelijk, minimaal een
maand voor de verhuisdag.

Verhuisdozen laten brengen

Stickers kopen voor op de verhuisdozen.  Het is
erg handig als U op deze dozen zowel de inhoud
vermeldt als de ruimte waar de dozen in het
nieuwe huis moeten worden neergezet

Gegevens nieuwe woonplaats opvragen

Bij bestellingen e.d. rekening houden met
aanstaand vertrek

Verhuizer bespreken of de huur van een ver-
huisauto regelen

Elektriciteit- en gaslevering oude huis opzeggen
en aanvragen nieuwe huis

Werkster en/of ander huispersoneel opzeggen

3. Enkele weken voor de verhuizing.

Adreswijzigingen versturen*

Gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen
nieuwe huis

Waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen
nieuwe huis

Postbus opzeggen en aanvragen

Bank inlichten

Verzekeringen regelen 

Ziekenfonds inlichten via ziekenfondskaart

Arts en tandarts inlichten

Gemeentesecretaris inlichten

Afspraak maken gasfitter oud huis en nieuw huis

Afspraak maken elektricien oud huis en nieuw
huis

Schoorsteen laten vegen

School of scholen inlichten

Kinderen opgeven voor nieuwe school

Naamplaatje laten maken

Afspraak maken voor schoonmaken nieuw huis

Aanpak
Voordat U daadwerkelijk begint met inpakken
moet U nadenken over een goede aanpak,
bijvoorbeeld:

Pak kamers één voor één in.  Dit komt van pas
wanneer U weer gaat uitpakken.

Pak een aantal dozen per dag, begin hiermee ruim
van tevoren.

Zorg ervoor dat U genoeg vulmateriaal voor de
dozen heeft.

Draag er zorg voor dat alle dozen goed dicht zitten
en het gewicht van de inhoud kunnen dragen.

Stop zwaardere spullen onder in een doos en
lichtere spullen bovenin.  Probeer de dozen niet te
zwaar te maken (max. 20 kilo), dit vergemakkelijkt
het verhuizen.  Een vuistregel: hoe zwaarder de
voorwerpen, hoe kleiner de doos dient te zijn.

Tips voor inpakken
Er zijn vele dingen die U moet inpakken.  De
meeste kunnen ingepakt worden door de boven-
staande tips te volgen.  Hieronder staan nog
enkele tips voor belangrijke voorwerpen:

Bureau laden -- Stop hier niet te veel in.  Te
veel kan schade veroorzaken.  Verwijder voorwer-
pen die breekbaar zijn of kunnen lekken.

Glas en servies -- Wikkel glaswerk, kopjes
en borden apart in papier en stop ze in (kleine)
dozen.  Gebruik kleren of handdoeken om ze in te
leggen.  De zwaardere spullen (borden enz.)
moeten onder in de doos.  Zet zeer breekbaar
glaswerk (b.v. Wijnglazen) rechtop in de doos.
Geef op de dozen aan dat er breekbare spullen in
zitten.

Klokken -- Verwijder of zet de slinger van
grote klokken vast.  Grote, staande klokken kunt U
beter door een expert laten inpakken.

Kleden en Gordijnen -- Stop deze in
schone dozen.  Verwijder gordijnen van de rails
en stop ze in dozen of bureauladen.

Licht ontvlambare en brandbare
goederen -- brandbare vloeistoffen en spuit-
bussen mogen niet worden ingepakt.  Verandering
in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs
explosie veroorzaken.  Als U deze inpakt en ze
veroorzaken schade aan Uw spullen of aan perso-
nen, zou U (en niet Uw verhuizer) hiervoor
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Lampen en lampenkappen -- Verwijder
gloeilamp en lampenkap.  Rol het snoer op.
Gebruik geen krantenpapier maar keukenrol om
deze in te wikkelen.

Spiegels en schilderijen -- Stel Uw ver-
huizer op de hoogte van kostbare schilderijen.
Pak spiegels, lijsten en schilderijen in, en plaats
ze op hun kant in zware, degelijke dozen.  Grote
spiegels worden door de verhuizers in speciale
dozen geplaatst.

Personal Computer  en Video
Recorders -- Pak waardevolle elektronische
apparaten in hun originele verpakking (als U deze
nog heeft).  Gebruik anders dozen en doe hier
beschermende vulling in.  Wikkel een deken of
laken om het voorwerp en plaats het in de doos.
Doe extra vulling tussen de doos en de computer
of videorecorder.  Pak snoeren apart in en geef
aan waarvoor ze dienen.  Doe ze in een plastic
zak.
Gereedschap -- Verwijder brandstoffen uit
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