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De voorbereiding van uw internationale verhuizing.

Houd bij een verhuizing naar het buitenland rekening met verschepingstijden waardoor het in
sommige gevallen beter is bepaalde artikelen als handbagage mee te nemen of verzending per
luchtvracht te overwegen.

Door vaak verschillende voltages en hertz- waarden in het land van bestemming zijn niet alle
elektrisch apparaten geschikt om mee te nemen. Soms is de aanschaf van een transformator
de oplossing om vervanging te voorkomen.

Een goede voorbereiding is van groot belang, voor zowel uzelf als voor de verhuizer.

Bij deze voorbereiding dient u rekening te houden met o.a. de volgende zaken:

Verwijder zoveel mogelijk alle zaken die niet dienen te worden verhuisd of gebruikt
stickers om dit aan te geven. (zijn op aanvraag beschikbaar)

Vloeibare, bijtende en brandbare stoffen zijn een risico factor en zullen veelal door de
verhuizers worden geweigerd. Om te voorkomen dat zij alsnog worden bij gepakt is het
beter ze vooraf weg te doen.

Stel een noodpakket samen wat als laatste of in het geheel niet mag worden verpakt. Dit
kan bestaan uit o.a. verband en toiletartikelen, klein gereedschap, koffie- en of theezet-
benodigdheden enz.

Berg uw persoonlijke documenten zodanig weg dat deze niet per ongeluk kunnen
worden bij gepakt, overweeg hierbij de huur van een kluisje bij uw bank.

Verwijder geld, waardepapieren, juwelen en andere zaken die bij zoekraken een
verkeerde indruk zouden kunnen achterlaten.
Let op: dit soort artikelen valt niet onder enige transportverzekering.

Laat alleen die waardevolle foto’s verschepen waarvan u nog negatieven heeft en berg 
deze veilig op of laat ze in de opslag achter.

Maak foto’s van de waardevolle artikelen zodat u, ingeval van een verzekeringsclaim 
kunt aantonen hoe het bepaalde artikel er vlak voor de verhuizing uitzag. Foto’s met 
datum geven een extra waarde aan een bewijsstuk.

Controleer of de originele verpakking van elektronische/ computer apparatuur nog
beschikbaar is inclusief eventuele borgmaterialen.
Zorg er hierbij voor dat de harde schijf van de computer wordt “geparkeerd”.

Controleer of de borgpennen/ beugel van de wasautomaat nog beschikbaar is of vraag
de leverancier of hij hiervoor kan zorgen.

Zorg tijdig voor het afhalen, loskoppelen en opnemen van o.a. lampen, apparatuur,
vloerbedekking mits hierover speciale afspraken zijn gemaakt.

Ingeval van een waterbed dient de gebruiksaanwijzing beschikbaar te zijn.
Uw huidige telefoongids is een handig adresboek op bestemming.
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Uw persoonlijke checklijst

De tips die hieronder staan zijn natuurlijk afhankelijk van uw uiteindelijke bestemming, doch het
is zeker de moeite waard om even tijd voor deze belangrijke tips te nemen.

Zorgt u voor:

 een geldig paspoort
 visa
 vaccinatiebewijzen
 hotelreserveringen
 tijdige reservering + reisdocumenten voor de reis
 reisverzekering
 betalingsbewijs voor de reisafspraken
 bewijs van uitschrijving van het stadhuis (verhuiskaart)

(veelal ten vroegste 5 dagen voor vertrek verkrijgbaar)
 kopie geboortecertificaat
 kopie huwelijkscertificaat
 verklaring van uw huisarts met relevante gegevens over uzelf en uw familie met opgave

van medicijnen die u gebruikt
 geldig contract of vergelijkbaar van uw toekomstige werkgever
originele diploma’s, certificaten enz.
 referenties met gecertificeerde vertalingen
 voor uw kinderen: verklaring van school over de duur van hun verblijf, resultaten en wat
voor soort onderwijs genoten is, diploma’s, certificaten

 certificaat van uw geloofsovertuiging
 adressenlijst van relaties, kennissen of vrienden

Wat u beslist bij u moet hebben:

een inventarislijst van begeleide/ ongeleide bagage
genoeg (vreemd) geld voor het inchecken en het betalen van eventuele

luchthavenbelasting
sleutels van uw koffers en persoonlijke bagage
verzekeringscertificaten
naam van uw bestemmingsagenten

Voor uw huisdieren:

vaccinatie bewijs
gezondheidsverklaring
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Wat u beslist niet mag vergeten

Voordat u vertrekt, weet u zeker dat :
de meterstanden van gas, water en elektriciteit zijn opgenomen.
verwarming is afgesloten

Annuleren van:
huur
beveiligingsdienst
lidmaatschappen

Annuleren abonnementen van:
telefoon
krant
dag/ maand weekbladen
cursus
leesmap
bibliotheek
sportvereniging
theater
concerten
bank/ giro
spaarrekeningen
automatische betalingen
bank safe

Eventuele verkoop van:
aandelen
obligaties

Diversen:
verzekeringen
radio en televisie
belastingen
betalingen
terug vragen van te veel betaalde huur/ abonnementen
adreswijzigingen
afspraken afzeggen, verplaatsen

Belangrijk: Wilt u belangrijke papieren en of documenten zoals paspoorten, reistickets,
creditcards, reisverzekeringen apart houden, zodat de verhuizers ze niet per abuis inpakken.


