Verhuistips
Stappenplan en checklist

Kort voor de verhuizing

De verhuisdag/-dagen

Een lijst met zaken waar u aan moet denken voor, tijdens
en na de verhuizing naar een bestemming over zee.
Uiteraard indien van toepassing.
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In het oude huis

Ruim voor vertrek te regelen
□ Verhuizer inschakelen en controleren of u al de juiste
bescheiden heeft om in het land van bestemming over
uw inboedel te kunnen beschikken.
□ Verkoop of verhuur eigen huis.
□ Gaan kinderen mee? Soort onderwijs.
□ Blijven kinderen in Nederland: internaat of gastgezin?
□ Paspoorten/visa.
□ Inentingen.
□ Belastingzaken afwikkelen.
□ Omzetten en/of afsluiten verzekeringen.
□ Bankrekening omzetten in niet-ingezetene rekening.
□ Volmachten zaakwaarnemer voor bankzaken/beheer/
kluis/fiscus.
□ Diploma’s en medisch dossier laten vertalen.
□ Wat te doen met de huisdieren? De Haan kan u informatie geven over de verhuizing van dieren. Informeer
vooraf over de (on)mogelijkheden in het land van
bestemming.
□ Evt. vrijwillig verzekeren voor AOW/AWW.
□ Opnemen maten grote meubelen i.v.m. huis in buitenland.
□ Begin met opruimen en bekijk eens kritisch of u alles
wilt meenemen of dat u wellicht spullen naar de kringloopwinkel wilt brengen of misschien naar de gemeentelijke vuilstort.
□ Bepalen huisraad: wat gaat mee, wat in de opslag, wat
moet nog gekocht.

Uitschrijven bij gemeente.
Opvang voor evt. kinderen en huisdieren regelen.
Overdracht van de sleutel van uw huidige woning .
Koelkast en vriezer ontdooien, schoon en droog maken
Waar mogelijk gordijnen afhalen.
Vaste lampen afhalen.
Evt. schotelantenne demonteren.
Evt. gemeentereiniging inschakelen voor grof vuil.
Huisvuilcontainers oude woning legen en
schoonmaken.
□ Is er voldoende koffie, thee, fris en toebehoren
aanwezig in huis?

□ Laatste gordijnen afhalen.
□ Sleutels en andere waardevolle zaken in handbagage.
□ Meterstanden opnemen, gas en elektra afsluiten indien
nodig.
□ In de winter evt. waterleiding aftappen.
□ Alle ruimten controleren op vergeten spullen.
□ Ramen en deuren goed sluiten.
□ Sleutel overdragen aan de huismeester of de nieuwe
bewoner.
In het nieuwe huis

Probeer voor de verhuisdag voldoende parkeerruimte
vrij te houden, eventueel door het plaatsen van uw
eigen auto om de verhuiswagen dichtbij de woning te
kunnen zetten. Zeker wanneer de verhuislift gebruikt
gaat worden, is dit van groot belang.

□ Alles zoveel mogelijk direct op de juiste plaats laten
neerzetten.
□ Gordijnen ophangen, eerst de slaapkamer.
□ Probeer zo snel mogelijk één kamer in orde te brengen
waar u ‘bij kunt komen’.
□ Koelkast en vriezer laten acclimatiseren voordat u deze
aansluit.
□ Trommel wasmachine losmaken.
Na de verhuizing
□ Inschrijven bij ambassade/consulaat.
□ Omzetten rijbewijs.
□ Openen bankrekening.
Weet u dat de Wereldomroep een speciale site heeft voor
Nederlanders die in het buitenland wonen of dat willen
gaan doen? www.wereldexpat.nl
Weet u ook dat u De Haan Verhuizingen kunt inschakelen
voor uw verhuizing terug naar Nederland of naar elke andere plaats ter wereld?

Opzeggingen – indien van toepassing
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Verzekeringen, voor zover deze niet worden omgezet.
Abonnementen kranten/tijdschriften.
Lidmaatschappen clubs,verenigingen, bibliotheek, kerk.
Scholen van kinderen.
Huisarts, tandarts, specialist inlichten.
Gas, elektriciteit, water.
Telefoon (pas dag na de verhuizing laten afsluiten).
Internet, e-mail.
Centraal antennesysteem.
Periodiek onderhoud huis b.v. glazenwasser.
Motorrijtuigenbelasting.

Heeft u vragen? Bel uw accountmanager bij De Haan
Verhuizingen. Hij of zij helpt u graag verder.
Tijdens de verhuizing zullen het onze verhuizers zijn die u
met raad en daad willen bijstaan. Het is hun dagelijks werk.
Het gehele De Haan- verhuisteam wenst u een goede verhuizing.

Aan de informatie in deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

Via de verhuisservice van TPG post regelt u:
□ het doorzenden van uw post naar uw nieuwe adres
wereldwijd (lees de TPG voorwaarden)
□ het in één keer bekendmaken van uw nieuwe adres bij
een groot aantal instanties
□ het bestellen van adreswijzigingkaarten voor
familie, vrienden en bekenden en organisaties
waarvan u wel lid wilt blijven.
Diversen
□
□
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Wie moeten weten dat wij gaan verhuizen?

Postbus 259, 2950 AG Alblasserdam
Edisonweg 18, 2952 AD Alblasserdam
Telefoon 078 69 20 333, Fax 078 69 18 333
E-mail info@dehaan.nl, website www.dehaan.nl

voor verhuizingen
overzee

Zorgeloos
verhuizen
De Haan

Tips voor de verhuizing van uw inboedel
Verhuizen is voor velen een ingrijpende gebeurtenis die
meer inhoudt dan het verplaatsen van de inboedel van
de éne naar de andere woning. Goede voorbereiding,
begeleiding en vakbekwame verhuizers zijn belangrijk
voor een probleemloze verhuizing. Voor advies, hulp en

zodat deze droog verpakt kunnen worden. Koelkast en
vriezer moeten in het nieuwe huis minstens 24 uur acclimatiseren voordat u deze weer in werking mag stellen.

Verhuizing met tijdelijke opslag

Belangrijk! Informeer tijdig of u uw elektrische apparatuur
in uw nieuwe woonplaats kunt gebruiken. Zie ook onze landeninformatie.

Wanneer het nog enige tijd duurt voordat u uw woning in
het buitenland kunt betrekken, kan de inboedel voor korte
of langere tijd worden opgeslagen in een houten of stalen
container. De container en/of houten kisten worden bij u
voor de deur geladen en overgebracht naar onze inboedelopslag waar deze bij de juiste temperatuur en vochtigheid
wordt bewaard. Het is ook mogelijk een gedeelte van de
inboedel bij ons opgeslagen te houden gedurende de tijd
dat u in het buitenland woont en bijvoorbeeld uw meubels
niet nodig heeft.

Brandbare en gevaarlijke stoffen en ook levensmiddelen mogen geen deel uitmaken van de verhuizing.

praktische zaken kunt u vertrouwen op onze jarenlange
Waardevolle spullen.
Zorgt u dat u geld en cheques in uw handbagage houdt.
Dit geldt natuurlijk ook voor belangrijke papieren. Over het
overbrengen van dure sieraden kunt u het best overleggen
met de taxateur of de accountmanager.

ervaring.

Wetenswaardigheden – inpaktips – stappenplan checklist

De verhuizing
Een verhuizing naar het buitenland is toch iets anders dan
een binnenlandse verhuizing. Zeker een intercontinentale
verhuizing.
Het is belangrijk een goede, ervaren internationale verhuizer te kiezen, dan weet u dat transport, douaneformaliteiten en verzekering goed geregeld worden. Bij De Haan
Verhuizingen in Alblasserdam bent u hiervoor aan het juiste
adres. De Haan Verhuizingen is o.a. lid van internationale
verhuisorganisaties zoals Fidi en Omni en heeft daardoor
wereldwijd goede contacten die worden ingeschakeld voor
het inklaren van de verhuizing, het afleveren en het lossen
op de plaats van bestemming.
De Haan Verhuizingen is FAIM/ISO gecertificeerd (dit
is een internationaal kwaliteitscertificaat).
De Haan Verhuizingen kan u ook uitgebreid informeren over
de douaneformaliteiten en de voorwaarden die het land van
bestemming stelt aan verhuizingen.
Hiervoor is per land informatie beschikbaar.
Bij De Haan Verhuizingen is de procedure als volgt: de verhuisadviseur brengt u een bezoek en zal de verhuizing met
u bespreken. Hij zal de grootte van de verhuizing taxeren
en de laadsituatie bekijken. Voor het vaststellen van het
volume (m3) maakt hij gebruik van een gecomputeriseerd
systeem, een z.g.n. ‘techmate’.
Verder bepaalt hij welke hulpmaterialen nodig zijn voor het
verpakken van de inboedel. Een overzeese verhuizing dient
zeer zorgvuldig te worden ingepakt voordat deze in de zeecontainer wordt geladen, vastgezet en verscheept.
Ook voor de kleinere zending bent u bij De Haan
Verhuizingen aan het juiste adres. Goederen worden dan
zeewaardig verpakt en in een z.g.n. liftvan - dit is een grote
houten kist - gepakt en in een verzamelcontainer verscheept.
Naast de verhuizing over zee kennen wij de verhuizing door
de lucht. Deze wordt op dezelfde manier verpakt als de
kleinere zending en per vliegtuig verzonden.
Onze ervaren inpakkers leveren kwaliteit. Meubelen worden
bijvoorbeeld ingepakt met papieren/bubbleplastic dekens,
karton e.d. Voor zeer kwetsbare, kostbare zaken worden in

van de inboedel

Zodra bekend is wanneer u over uw inboedel wilt beschikken, wordt deze per container verscheept en door onze
collega/agent bij u afgeleverd en uitgepakt.
Bij opslag is het belangrijk dat koelkast en vrieskist schoon
en droog zijn. Ook wasmachine en droger mogen geen
water meer bevatten.
Levensmiddelen en brandbare en gevaarlijke stoffen mogen
niet in de opslagcontainer.

eigen beheer houten kratten/kisten op maat gemaakt. Ook
voor servies, glaswerk en andere kleine zaken zijn er de
juiste verpakkingsmaterialen.
Hangende kleding wordt in garderobedozen gehangen en
hangend vervoerd.

De verhuizing en de verzekering
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd kan er schade ontstaan en is deze
schade dan verzekerd?

De cognossementen en inventarislijsten van uw verhuizing
worden naar een vertrouwde agent in het land van bestemming gestuurd die de zending na aankomst in de haven zal
inklaren en daarna zorg zal dragen voor het afleveren en
uitpakken op uw nieuwe adres.

Voor de verhuizing kan een all-risk goederentransportverzekering worden afgesloten. De premie hiervoor wordt in
de offerte vermeld. U ontvangt een verzekeringsformulier
waarop u de waarde van de inboedel kunt invullen.

Betreffende zeevracht, transittime, inklaring en aflevering
wordt informatie ingewonnen en worden tarieven gevraagd
bij de rederijen en de collega-verhuizer in het land van
bestemming.

Mocht er onverhoopt schade ontstaan tijdens de verhuizing
dan dient u deze binnen 14 dagen na aflevering te melden.

Aan de hand van bovenstaande gegevens wordt voor u
vrijblijvend een offerte gemaakt die naar wij hopen resulteert in een opdracht.

Opslag van de inboedel en
verzekering

Over het inpakken

Inventarislijst
Bij opslag zal u een all risk verzekering voor transport en
opslag worden aangeboden.

Zoals eerder aangegeven wordt de gehele intercontinentale
verhuizing verpakt door de inpakkers van De Haan. Wilt u
wat vertrouwelijke zaken zelf inpakken, dan krijgt u hiervoor
uiteraard de benodigde dozen.
Elektrische apparatuur
Mocht u de originele verpakking nog hebben, dan is dit het
beste verpakkingsmateriaal. Zo niet dan wordt ander pakmateriaal gebruikt.
Wasmachine en droger worden losgekoppeld en van
restwater ontdaan. De trommel van de wasmachine wordt
vastgezet met de transportbeveiliging, indien aanwezig.
Ontdooi en maak tijdig uw koelkast en vriezer schoon,
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