
Jouw Eneco 
verhuis 
checklist

Stap voor stap op weg 
naar je nieuwe thuis.



Met deze (bijna) complete lijst bij de hand denk je aan alles.
Duid aan wat je al hebt gedaan en vul aan met wat je niet   
mag vergeten.

6 maanden voor je verhuist

 � Verwittig de eigenaar van jouw woning en zeg je huurcontract op (wettelijke 
opzegtermijn: drie maanden vanaf de eerste van de maand na het versturen van 
je aangetekende brief).

 � Kijk je huidige contract na. Let vooral op wat er wordt gezegd over 
schadeloosstellingen, verplicht onderhoud, waarborg, ...

 � Bepaal samen met de eigenaar de bezoekuren van de woning.
 � Raadpleeg verschillende professionele verhuizers. Laat hen je woning bezoeken 

en een offerte maken.
 � Prik een verhuisdatum. Controleer of de buurt van beide woningen niet is 

afgesloten (markt, omleiding, kermis, autoloze dag).
 � Plaats “Te koop” of “Te huur”-affiches aan je raam of in de tuin. Zoek alvast een 

nieuwe school of crèche voor jouw kinderen.

3 maanden voor je verhuist

 � Contacteer Eneco om je verhuis te melden. We regelen de levering van energie 
in je nieuwe woning in enkele minuten.

 � Breng jouw werkgever op de hoogte en kijk je arbeidscontract na. Wie weet 
heb je recht op een betaalde verlofdag.

 � Verwittig je vrienden. Stuur hen jouw nieuwe adres en laat hen je verhuisdag 
weten. Zo kunnen ze een handje komen toesteken.

 � Zoek een dokter, een tandarts, een apotheker in de buurt van je nieuwe woning.
 � Maak een afspraak met een verwarmingstechnicus voor het jaarlijkse onderhoud 

van je boiler en/of ketel.
 � Sluit een verhuisverzekering af voor je meubilair (bij verhuisfirma’s is vaak alleen 

de vrachtwagen verzekerd).
 � Doe de nodige herstellingen zodat je, als je vertrekt, bij de plaatsbeschrijving 

geen problemen ondervindt.
 � Breng uw stookolieleverancier op de hoogte zodat je niet te veel bestelt. 

Informeer de Rijksdienst voor pensioenen als je gepensioneerd bent.
 � Breng als je werkloos bent de RVA en VDAB op de hoogte, evenals de hulpkas 

(HVW) of jouw vakbond.

Regel jouw  
verhuis bij Eneco 
via 015 25 66 66

of surf naar  
eneco.be/ikgaverhuizen

https://eneco.be/nl/snel-regelen/verhuizen


1 maand voor je verhuist

 � Heb je nog geen contact opgenomen met Eneco? Contacteer ons zonder te 
wachten. We regelen de levering van energie in jouw nieuwe woning in enkele 
minuten.

 � Doe een tegensprekelijke opmeting van de tellers (gas/water/elektriciteit) van de 
nieuwe woning zodra je de sleutels hebt. Verwittig je huidige watermaatschappij 
en vraag het formulier voor adreswijziging.

 � Vraag tijdig de installatie van een vaste telefoonlijn aan als er geen is in je 
nieuwe woning.

 � Ga naar het postkantoor om je post te laten doorsturen.
 � Geef je nieuwe adres door aan je bank en kies eventueel een ander agentschap. 

Laat zeker jouw bestendige opdrachten en domiciliëringen aanpassen.
 � Regel je adreswijziging met je gsm-operator, telefoonmaatschappij, 

verzekeraars (auto, brand, diefstal, ...), de school van de kinderen, de 
belastingadministratie, de ziekenkas, sport- en hobbyclubs, thuisbestellers, 
leveranciers, ...

 � Verwittig de abonnementsdiensten van kranten en tijdschriften.
 � Neem contact op met de kabelmaatschappij van je nieuwe woonplaats
• nog geen aansluiting? Vraag ze 1 maand voor je verhuist aan.
• wel een aansluiting? Vraag 1 week voor je verhuist de overdracht van jouw 

abonnement aan.
 � Breng een bezoek aan de dienst bevolking van je nieuwe gemeente. Geef je 

nieuwe adres en de verhuisdatum door.
 � Reserveer een (betalende) parkeerplaats voor de deur van jouw oude en nieuwe 

woning op de verhuisdag..
 � Vraag een bewonerskaart aan voor je nieuwe gemeente. Noteer de exacte 

afmetingen van je nieuwe woning. Bepaal de indeling van de kamers en de 
nieuwe opstelling van je meubels.

 � Spreek met de nieuwe eigenaar af voor de plaatsbeschrijving bij intrek en om 
de huurwaarborg te regelen.

 � Verzamel sterke kartonnen dozen, kranten om het vaatwerk in te pakken.
 � Begin al met inpakken en het demonteren van meubels die je niet dagelijks 

nodig hebt. Noteer op de doos de kamer en de breekbaarheid. Vermeld de 
inhoud niet. Zo voorkom je diefstal.

 � Laat jouw schoorsteen vegen.
 � Voorzie verschillende auto’s op de dag van de verhuizing. Reserveer een 

huurwagen indien nodig.
 � Herinner je vrienden nog eens aan jouw verhuisdatum.



1 week voor je verhuist

 � Heb je Eneco nog niet gecontacteerd? Het kan nu nog. We regelen de levering 
van energie in jouw nieuwe woning in enkele minuten.

 � Maak een plan van de nieuwe woning voor de verhuizers.
 � Noteer al de opstelling van de grootste meubels.
 � Start met de schoonmaak van je nieuwe woning.
 � Maak jouw meubels leeg en haal ze uit elkaar. Verzamel de kleine onderdelen in 

een zakje dat je aan de meubels kleeft. Maak de kastdeuren vast met plakband.
 � Verzamel de meubels en de kartonnen dozen in een ruimte die makkelijk 

bereikbaar is voor de verhuizers (gang, garage).
 � Verpak dierbare en kostbare spullen en breng ze al zo veel mogelijk zelf over 

naar je nieuwe woning. Laat grote en zware zaken over aan de professionals.

De dag voor je verhuist

 � Leg klaar wat je de volgende morgen meteen nodig hebt (gereedschap, schaar, 
plakband, ...).

 � Schakel jouw diepvriezer uit en laat hem ontdooien. 
 � Schakel jouw koelkast uit en maak ze schoon.
 � Breng bederfbaar en bevroren voedsel naar vrienden en familie..
 � Zet jouw wasmachine, droogkast en vaatwas uit. Laat het resterende water af 

en maak de toestellen schoon.
 � Check nog even of alle breekbare materialen zijn aangeduid en of op alle dozen 

staat naar welke kamer ze moeten.
 � Maak een routebeschrijving naar je nieuwe adres en druk een kopie af voor elke 

verhuiswagen.
 � Vraag vrienden of familie om te babysitten.
 � Maak van de gelegenheid gebruik om uit te gaan eten (familie, restaurant) of 

laat iets thuis bezorgen. Zo vermijd je uitpakken en vuile afwas!



De dag van je verhuis

 � Start vroeg. Zo ben je helemaal geïnstalleerd tegen het einde van de dag.
 � Opgelet: sommige gemeentes staan geen verhuizing toe voor 6u en na 22u.
 � Voorzie genoeg koffie en croissants ‘s morgens, broodjes of pizza ‘s middags. 

Gemotiveerde helpers steken vast een tandje bij.
 � Begin met de taken die de ervaring van de professionals vereisen (grote of 

breekbare meubels, huishoudapparaten). Laat ze gaan van zodra hun hulp niet 
meer nodig is.

 � Verdeel de taken evenwichtig tussen de professionals en de vrijwilligers, de 
sterke en minder gespierde mensen.

 � Hou lakens, dekens, kussens en toiletgerief binnen bereik, zodat je kunt 
genieten van de eerste nacht. 

Handig materiaal
 � Schaar, cutter.
 � Draad, touwen, riemen.
 � Kleefpapier (dat geen sporen achterlaat op de meubels), dikke kleefband.
 � Balpennen, papier, post-its.
 � Schoonmaakmateriaal: dweil, emmers, spons, schraper, afwashanddoeken.
 � Azijn (om kalk te verwijderen en schoon te maken).
 � Dekens en sterk karton (om meubels te beschermen).
 � Gereedschapskist.
 � Gloeilampen, verdeelsteentjes, elektrische verlengkabels. 

Voor je jouw oude woning verlaat
 � Maak een laatste keer schoon voor de plaatsbeschrijving bij vertrek.
 � Zet de hoofdschakelaar af.
 � Draai de hoofdkraan van het water dicht en schakel de verwarming uit. 
 � Sluit alle deuren en ramen.
 � Verzamel alle sleutels.

 
In je nieuwe woning

 � Wacht na het vervoer 12 uur om koelkast en diepvriezer op het net aan te 
sluiten. Zo kan de koelvloeistof eerst opnieuw haar plaats vinden.

 � Lees aandachtig de handleiding van andere elektrische apparaten voor je ze 
inschakelt.



De week na je verhuis

 � Heb je Eneco nog niet gecontacteerd? Doe het zonder wachten via  
 015 25 66 66 of eneco.be/ikgaverhuizen. We regelen de levering van   
 energie in je nieuwe woning in enkele minuten.

 � Meld jouw verhuis binnen de week bij de bevolkingsdienst. De wijkagent 
bezoekt je binnen de drie weken om je verhuis vast te stellen. Daarna zal de 
gemeente jou oproepen. Dit is ook verplicht als u binnen uw eigen gemeente 
verhuist.

 � Meld je aan op het politiecommissariaat. Laat jouw adres binnen de twee weken 
na verhuis wijzigen op het inschrijvingsbewijs van je voertuig.

 � Laat eventueel de sloten van jouw nieuwe woning vervangen. 

Niet te vergeten
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