
                                                         
 
Verhuizen doe je niet iedere dag. Gelukkig maar, want er komt heel wat bij kijken. 
Met deze handige checklist ben je helemaal klaar voor een verhuis zonder zorgen! 
 

 Geef je adreswijziging door bij de gemeente. 
Meld je adreswijziging binnen de 8 dagen aan de gemeente waar je bent gaan wonen. 
Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je je adreswijziging doorgeven. 
Na je melding komt de wijkagent langs om je verhuis effectief vast te stellen. 
 

 Verwittig je leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie. 

 Na de plaatsbeschrijving bezorgt Eigen Dak de overnameformulieren van gas en elektriciteit 
aan VEB. Je moet zelf ook nog contact opnemen met je energieleverancier om aan te geven 
dat je verhuist.  

 De overnamedocumenten van water worden overgemaakt aan de watermaatschappij. 
Hiervoor hoef je verder niets te doen. 

 Vergeet deze zaken ook niet in orde te brengen voor de woning die je verlaat. 

 Tip: Via de website www.vreg.be of het gratis telefoonnummer 1700 kan u nagaan welke 
energieleverancier voor jou het voordeligst is. 

 Laat ook je telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar je nieuwe adres overdragen. 
 

 Laat je post bezorgen op je nieuwe adres. 
Via Bpost kan je je post automatisch laten doorsturen naar je nieuwe adres. 
 

 Denk aan je verzekeringen. 
Neem contact op met je verzekeringsmakelaar om een brandverzekering af te sluiten voor je 
inboedel. 
 

 Automatische adreswijziging. 
Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van je verhuis. Zodra de 
gemeente je adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het 
Rijksregister. Het gaat om: 
• overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,... 
• sociale zekerheidsinstellingen 
• kinderbijslagfonds 
• ziekenfonds of mutualiteit 
• arbeidsongevallenverzekeraars 
• kassen voor jaarlijkse vakantie 
• fondsen voor bestaanszekerheid 
• gewestelijke huisvestingsmaatschappijen. 
Je  hoeft je adreswijziging dus niet door te geven aan deze instellingen, maar het staat je 
uiteraard vrij om toch het nieuwe adres te melden als je dat nodig vindt (bv. ziekte of ongeval 
vlak vóór de verhuis). 
 
 
 
 

 

Verhuis-checklist 



 Andere instanties die je zelf op de hoogte moet brengen. 
Vergeet niet ook deze belangrijke instanties te verwittigen bij je verhuis: 
 je werkgever 
 je bank en je verzekeringsmaatschappij 
 je huisarts, tandarts, … 
 het centrale dierenbestand (als je hond of kat een chip heeft)   
 je kranten- of tijdschriftenabonnement 
 verenigingen waarvan je lid bent 
 winkels waar je een klantenkaart hebt 
 websites waar je je adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop). 
Als je werkzoekende bent, brengt je zelf de volgende diensten op de hoogte: 
 VDAB  
 uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen. 


