Checklist:
u gaat verhuizen

Verhuizen is
een flinke klus.
U regelt het
goed met deze
checklist!
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Met deze checklist verloopt uw verhuizing vlekkeloos.

Langer dan een maand voordat u verhuist
• Zeg uw huur minimaal een maand voordat u verhuist op. Eerder mag ook!
U gebruikt hiervoor het digitale huuropzeggingsformulier dat u vind bij
Mijn St. Joseph  (digitaal  klantportaal).
• Begin meteen met spullen uitzoeken. U heeft dan genoeg tijd om oude spullen
te verkopen of weg te doen en nieuwe spullen te kopen.
Een maand voordat u verhuist
• Verzamel verhuisdozen en noppenfolie of oude kranten. Deze zijn te koop
bij bouwmarkten. Of vraag dozen bij supermarkten.
• Vraag vrienden en familie op tijd om hulp met verhuizen en klussen.
• Vraag offertes aan bij verhuisbedrijven als u de verhuizing niet zelf doet.
• Vraag aan uw werkgever of u recht heeft op een verhuisvergoeding of
bijzonder verlof.
• Meld uw verhuizing bij de Belastingdienst als u recht heeft op huurtoeslag.
Twee weken voordat u verhuist
• Geef de verhuizing door aan uw energieleverancier en Brabant Water.
Of meld u aan bij nieuwe leveranciers.
• Controleer welke klussen u nog moet doen in uw oude woning.
  
Een week voordat u verhuist
• Zorg dat al uw containers leeg zijn.
• Berg belangrijke en waardevolle spullen die
u niet nodig heeft, goed op.
• Vraag uw verzekeraar of uw spullen tijdens
de verhuizing verzekerd zijn.
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Tip:
maak kennis met
uw nieuwe buren!
Het is altijd fijn om te
weten wie er naast
u woont.

Op de dag dat u verhuist
• Schrijf de meterstanden op het verhuisformulier van
uw energieleverancier en Brabant Water. Stuur het
formulier binnen vijf dagen terug. Vaak kunt u de
meterstanden ook via de website doorgeven.
• U kunt de sleutels inleveren op het kantoor van
St. Joseph of afgeven bij het tweede huisbezoek.

Tip:
laat uw post
doorsturen via de
verhuisservice van
PostNL

• Schrijf u en uw gezin in bij de gemeente. Dit kan aan
de balie, maar vaak ook online met uw Digi-D.

Verhuizing doorgeven
Begin een maand voordat u verhuist met het doorgeven
van uw nieuwe adres.
Zorg

Financieel

• Huisarts

• Bank

• Tandarts

• Zorgverzekeraar

• Apotheek

• Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeraar
• Pensioenfonds

Abonnementen

• Uitkeringsinstantie, zoals UWV

• Telefoon, tv-en internet

• Werkgever, collega’s, zakenrelaties

• Gas en elektriciteit

• Belastingdienst, als u huurtoeslag heeft

• Water

• DUO, als u student bent

• Tijdschriften en kranten
Overig
Sociale contacten

• Gemeente

• Familie en vrienden

• Scholen en opleidingen

• Buren

• Garage

• Verenigingen, bijv. sport,

• Vakbond

hobby of religieus
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Bezoekadres:

Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel

Postadres:

Postbus 825, 5280 AV Boxtel

Contact:

(0411) 659 100  |  www.sintjoseph.nl  |  info@sintjoseph.nl

IBAN:

NL10 RABO 0108 8096 25

Volg ons ook op:
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/WoonstichtingStJoseph   

@StJosephBoxtel
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