
Checklist

 Laat u telefoonlijn pas afsluiten, een dag ná uw verhuizing.

 Zorg ervoor dat u een dag extra respijt hebt, tussen de dag van de verhuizing en uw eigen vertrek

naar het buitenland. Dit geeft u extra tijd voor onvoorziene voorvallen en vertragingen.

 Houd persoonlijke en belangrijke documenten als paspoorten, visa, tickets, traveler’s cheque’s, maar 

ook andere documenten, zoals bijvoorbeeld uw testament, eventuele bankpapieren en medische

rapporten goed en veilig opgeborgen bij u. Dit voorkomt dat dergelijke zaken niet per ongeluk

kwijtraken of door de verhuizers ingepakt worden zodat u ze niet meer terug kunt vinden.

 W. van Haarlem Euromovers kan geen kostbare zaken, als juwelen, bontkleding, munt- of

postzegelverzamelingen of een grote hoeveelheid contanten. Voor het verhuizen of opslag van

kostbare zaken moet u zelf aparte afspraken maken voor de dag van verhuizing. U kunt hierover

contact opnemen met uw verhuisadviseur van W. van Haarlem Euromovers.

 Zet eventuele handbagage uit de weg, bijvoorbeeld in een aparte kast gemerkt met ‘niet verhuizen’.

 Laat uw koelkast en/of vriezer minstens 48 uur voor het inpakken begint ontdooien. Laat de deur(en)

openstaan zodat ze volledig kunnen drogen. Heeft u een ijsmachine? Ontkoppel deze dan tijdens het

ontdooien. Tip: zet een doosje met soda in de koelkast om vervelende geurtjes tegen te gaan.

 Zet uw vloer niet in de was, door het gladde oppervlak kunnen er eventueel ongelukken gebeuren

tijdens het verhuizen.

 Demonteer de bedden nog niet, laat dit aan de verhuizers over. Haal wel het beddengoed eraf.

 Laat zaken, zoals bijvoorbeeld serviesgoed, gewoon in de kast staan. Zorg wel dat de spullen die op de

kast staan –fotolijstjes, schalen of vazen –weg zijn. De verhuizers kunnen van deze ruimte gebruik

maken.

 Ruim een keer goed op, ga met oude spullen op een rommelmarkt staan! Doe spullen weg; zoals oude

boeken die niemand ooit nog gaat lezen, of spullen “die nog wel eens een keer van pas kunnen 

komen” maar, al jaren op zolder liggen. Sla niet alles op wat u de eerste jaren niet nodig zult hebben.

 Zorg dat er geen brandbare of andere gevaarlijke stoffen, of zaken die kort houdbaar zijn, meer

aanwezig zijn, zoals (extreem) brandbare stoffen, verf, vergif, schoonmaakmiddelen en bederfelijk

voedsel.

 Wanneer u de originele verpakking(en)/ dozen van bijvoorbeeld uw televisie, stereoset of computer

nog heeft geef deze dan aan de verhuizers, zodat deze dergelijke zaken makkelijker in kunnen

pakken.

 Leeg uw gas/propaantanks van een fornuis of barbeque minstens een week voor de verhuizing. Tip:

heeft u lege tanks breng deze dan voor uw eigen veiligheid weg naar de daarvoor aangewezen

plaatsen.

 Wanneer het slecht weer is geweest - bijvoorbeeld veel heeft geregend of in het najaar/winter –zorg

dan dat de oprit schoongeveegd is.

 Loop nog een laatste keer door het hele huis. Kijk goed in de kamers, garage en zolder of u niets

vergeten bent. Kijk ook de kasten nog eens goed na.


