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Verhuischecklist

Als je gaat verhuizen, moet je de woning 
schoon en leeg aan ons opleveren.  

Algemeen

   De woning is leeg, uitgezonderd spullen die worden overgenomen.

   In en om de woning ligt geen afval of vuil. 

   In en om de woning is alles schoon.

 
Wanden en plafonds

   Vrij van spijkers, schroeven en pluggen. 

   Gaatjes zijn netjes dicht gemaakt. 

   Schilder- en sauswerk is neutraal van kleur. 

   Behang is onbeschadigd.

Vloeren

   Vrij van spijkers, schroeven en pluggen. 

   Vrij van lijm- en specieresten. 

   Gaten zijn gedicht. 

   Vloerbedekking van vloeren en trappen is verwijderd.

   Van plavuizen laat je per soort 1m2 reservetegels achter. 

   Harde vloeren moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van WSN. 

Deuren en kozijnen

   Zijn heel en werken goed. 

   Hang- en sluitwerk is heel en werkt goed. 

   Vrij van spijkers, schroeven en pluggen. 

   Gaatjes zijn netjes dicht gemaakt. 

   Schilderwerk is neutraal van kleur.
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Vink af en 
maak je woning 
klaar voor de 
oplevering



Sleutels inleveren Denk ook hier aan!
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Keuken

   Keuken is schoon, compleet en heel.

   Kasten, lades en aanrecht werken goed en zijn onbeschilderd. 

   Tegels zijn heel en onbeschilderd. 

   Kraan werkt goed, is kalkvrij en onbeschilderd. 

Badkamer en toilet

   Badkamer en toilet zijn schoon, compleet en heel. 

   Kranen, douchekop, doucheslang, ophanghaakje enz. zijn kalkvrij en werken goed. 

Elektra en verlichting

   Alle stopcontacten en schakelaars zitten vast, zijn heel en onbeschilderd. 

   Zelf aangebrachte losse snoeren en kabels zijn verwijderd. 

   Lichtpunten zijn voorzien van kroonsteentjes. 

Tuin en balkon

   Verzorgd en vrij van onkruid en zwerfvuil. 

   Vijvers en bloembakken zijn verwijderd. 

   Bomen en struiken zijn gesnoeid. 

   Bomen en struiken groeien niet tegen gevel of dak.

     Stop je huurbetaling via de bank. 

    Geef op de laatste huurdag de meter-

standen van gas, water en elektra door 

aan je leveranciers. 

    Geef je verhuizing door aan de  

afdeling burgerzaken van de  

gemeente Nijkerk. 

    Geef je verhuizing door aan instanties 

als Belastingdienst en je zorg- 

verzekering. 

Op de laatste huurdag lever je  

de volgende sleutels bij ons in: 

    Alle sleutels van elke buitendeur  

(min. 2 per cilinder). 

    Alle sleutels van overige sloten,  

zoals centrale toegang en berging  

(min. 2 per cilinder). 

     Sleutels van binnendeuren en ramen 

laat je achter in de woning. 


