
We move it your way!

Informatie voor uw  
internationale verhuizing



Tips ter voorbereiding   
van uw internationale verhuizing

Een goede en tijdige voorbereiding van uw verhuizing is van groot belang, voor zowel uzelf als voor de verhuizer. 
Graag willen wij u daarom op een aantal aandachtpunten wijzen.

Houdt bij een verhuizing naar het buitenland rekening met de tijdsduur van de verhuizing, het kan in sommige 
gevallen beter zijn bepaalde artikelen als handbagage mee te nemen.

Ga vooraf na of alle apparatuur in het land van bestemming bruikbaar is. Met name TV systemen kunnen  
afwijken dus check met uw leverancier of uw bestaande TV(’s) dient / dienen te worden aangepast.  
(In Nederland 50 Hz / 220 V en PAL B/G en digitaal ontvanger TV systeem.) U zou ook de aanschaf van een  
multi-systeem TV en/of DVD, Blue-Ray, home cinema systeem kunnen overwegen.

Bij de voorbereiding van uw verhuizing dient u rekening te houden met de volgende zaken:
›› Stel een ‘noodpakket’ samen met wat als laatste of in het geheel niet mag worden verpakt.  

Dit kan o.a. bestaan uit: verband- en toiletartikelen, klein gereedschap, koffie- en/of theezet benodigdheden,  
wat speelgoed voor de kinderen, etc.

›› Berg uw persoonlijke documenten zodanig weg dat deze niet per ongeluk kunnen worden ingepakt.  
Overweeg hierbij de huur van een kluisje bij uw bank.

›› Verwijder geld, pin/creditcards, waardepapieren, juwelen en andere zaken die bij zoekraken een verkeerde indruk 
zouden kunnen achterlaten. 
Let op: dit soort artikelen valt niet onder de transportverzekering.

›› Verwijder zo veel mogelijk alle zaken die niet meegaan, of gebruik stickers om aan te geven wat waarheen gaat.
›› Vloeibare, bijtende en brandbare stoffen zijn een risico factor voor uw overige eigendommen en zullen veelal  

door de verhuizers worden geweigerd. Om te voorkomen dat zij alsnog worden bijgepakt is het wellicht beter  
ze vooraf weg te doen.

›› Laat alleen waardevolle foto’s verhuizen waarvan u nog negatieven/ digitale kopieën hebt en berg deze veilig op  
of laat ze in de opslag achter.

›› Maak foto’s van waardevolle artikelen zodat u, in geval van een verzekeringsclaim, kunt aantonen hoe het bepaalde 
artikel er vlak voor de verhuizing uit zag. Foto’s met datum geven een extra waarde aan het bewijsstuk.

›› Controleer of de beugel of schroeven voor het vastzetten van de trommel van de wasmachine nog aanwezig is/zijn.  
Vraag anders uw leverancier of hij u hieraan kan helpen.

›› Zorg dat u een back-up maakt van uw belangrijkste bestanden en neem deze mee in uw bagage.
›› Controleer of de originele verpakking van elektronische/computer apparatuur nog beschikbaar is  

en hou deze beschikbaar voor de verhuizers.
›› Verwijder inktpatronen uit de printer.
›› Zorg voor reserve onderdelen voor uw (Nederlandse) fiets – de maten/aansluitingen kunnen in het buitenland 

afwijken.
›› Zorg tijdig voor het afhalen, loskoppelen en opnemen van o.a. lampen, apparatuur, vloerbedekking, tenzij  

hierover speciale afspraken zijn gemaakt via onze Handyman Service (tarieven op aanvraag verkrijgbaar).
›› Foto’s van uw meubilair dat gedemonteerd wordt door de verhuizer, kunnen de verhuizer op bestemming helpen  

bij de montage van het meubilair. In sommige landen zal men ook met de foto’s alsnog een handyman service 
(tegen extra kosten) in kunnen zetten. 

›› In geval u een waterbed wenst mee te verhuizen dient de gebruiksaanwijzing beschikbaar te zijn.
›› Reserveer een kennel voor uw huisdier(en) – hiermee zullen zowel zij als u minder verhuisstress ervaren.
›› Probeer de avond voorafgaand aan de verhuizing parkeerplaatsen te reserveren voor de verhuiswagen.  

Voerman heeft hiervoor gratis kaarten beschikbaar, waarmee u uw buren kunt informeren over uw verhuisdata.

››
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Wat u niet mag vergeten

Zorg voordat u vertrekt, dat:
›› de meterstanden van gas, water en elektriciteit zijn opgenomen en doorgegeven
›› de post wordt doorgezonden naar uw nieuwe adres
›› de huur is opgezegd

Regel tijdig het annuleren/omzetten van abonnementen van o.a.
›› Vaste telefoon
›› Krant, week- of maandbladen
›› Internetprovider (denk ook aan het openen internationaal e-mail adres via Hotmail, Yahoo of Gmail)
›› Kabelbedrijf
›› Cursussen
›› Bibliotheek
›› Sportvereniging(en)
›› Theater
›› Bank / Postgiro (check mogelijkheden van bankrekening / creditcard in het buitenland)
›› Spaarrekeningen
›› Banksafe

Denk ook aan:
›› Verzekeringen opzeggen of overzetten  

(ook mogelijk via assurantie afdeling van Transpack Moving Services)
›› Terugvragen van te veel betaalde huur of abonnementen
›› Adreswijzigingen versturen (let op tijdig regelen van postadres op bestemming)
›› Huissleutels buren teruggeven/ terugvragen
›› Afspraken annuleren en/ of verzetten
›› Hotelruimte boeken
›› Onderdak vinden voor huisdieren tijdens verhuizing (rustiger voor u en uw huisdier)
›› Afvoer laatste huisvuil organiseren
›› Indien uw motorvoertuig meegaat, deze afmelden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer

Belangrijk:
Wilt u eraan denken om belangrijke papieren en/of documenten zoals paspoorten en creditcards apart te houden, 
zodat onze mensen deze niet abusievelijk kunnen inpakken!

››
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Uw persoonlijke checklist

De tips zoals onderstaand vermeld zijn natuurlijk afhankelijk van uw uiteindelijke bestemming  
en wellicht niet alle voor u van toepassing. 

Het is zeker de moeite waard om er even tijd voor te nemen en wij adviseren u om deze kort voor vertrek  
nogmaals te checken.

Zorgt u voor:
›› Een geldig paspoort (Let erop dat uw kinderen een eigen paspoort hebben)
›› Visa (indien van toepassing)
›› Internationale vaccinatiebewijzen
›› Hotelreserveringen / vouchers
›› Reisreservering en reisdocumenten 
›› Reisverzekering
›› Bewijs van uitschrijving van het stadhuis  

(verhuiskaart; is veelal ten vroegste 5 dagen voor vertrek verkrijgbaar)
›› Geboortecertificaat(en)
›› Huwelijkscertificaat
›› Gezondheidsverklaring
›› Verklaring van uw huisarts, tandarts, medisch specialist, consultatiebureau met relevante gegevens  

van uzelf en uw gezin en met (vertaalde) opgave van eventuele medicijnen die u gebruikt
›› Geldig contract of vergelijkbaar document van uw toekomstige werkgever
›› Diploma’s, certificaten, etc.
›› Referenties met gecertificeerde vertalingen
›› Voor uw kinderen: verklaring van school over de duur van hun verblijf, resultaten en het soort onderwijs  

wat genoten is, alsmede behaalde diploma’s en/of certificaten
›› Adressenlijst van relaties, kennissen, vrienden, etc.
›› No-claim verklaring van uw auto verzekering

Wat u beslist bij u moet hebben:
›› De inventarislijsten van de verhuisboedel en/of onbegeleide bagage  

(worden door Transpack Moving Services opgemaakt)
›› Voldoende (vreemd) geld voor het inchecken en het betalen van eventuele luchthavenbelasting
›› Creditcard(s) en telefoonnummer(s) van uw creditcard maatschappij of alarm centrale
›› Sleutels van uw koffers en overige persoonlijke bagage
›› Verzekeringscertificaten
›› Naam en contactgegevens van Transpack Moving Services en uw verhuisagent op bestemming

Voor uw dieren:
›› Geldige vaccinatiebewijzen, inclusief beschrijving van alle details
›› Geldige gezondheidsverklaring

 

››
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Tips voor de voorbereiding van de goederen voor opslag

Graag geven wij u onderstaand een aantal tips, die belangrijk zijn bij de voorbereiding van de opslag  
van uw persoonlijke goederen.

›› In geval een deel van uw inboedel in opslag zal gaan, is het raadzaam de goederen zo veel mogelijk apart te zetten 
of een verdeling in de kasten of kamers te maken, waarbij deze eenvoudig zijn te identificeren. De verhuizers 
werken sneller dan u wellicht verwacht en voor u het weet worden de verkeerde zaken ingepakt. Op verzoek 
zullen stickers worden geleverd om u in staat te stellen meubelen en andere artikelen te merken voor opslag en/of 
verzending. Zet uw kleingoed zoveel mogelijk bij elkaar.

›› Houdt er bij de selectie van de opslag rekening mee of bepaalde goederen over enkele jaren nog bruikbaar  
zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan elektronica.

›› Zorg ervoor dat alle goederen vooral droog en goed schoon zijn.
›› Wollen artikelen zoals kleding, gordijnen, tapijten, bekledingsstof dienen vooraf goed te worden gereinigd. 

Houd rekening met de mogelijkheid van motvraat. Motlarven bevinden zich in normaal huisstof en het risico van 
motvraat kan alleen door een goede reiniging worden beperkt (maar niet uitgesloten).

›› Schimmel ontstaat door vuil en/of door vocht en om dit te voorkomen dient u alle apparaten zoals de koelkast,  
(af)wasmachine, magnetron, broodrooster, frituurpan, keukenmachine, etc. grondig te reinigen. Vergeet hierbij 
ook de zij- en achterzijde niet. Denk aan de filters en verzorg de rubberen randen/slangen met talkpoeder om 
uitdroging te voorkomen. Bij voorkeur dient e.e.a. uiterlijk 1 dag voor de verhuizing te geschieden, om de apparaten 
goed te kunnen laten drogen.

›› Vergeet niet de stofzak uit de stofzuiger te halen of de stofbak te legen.
›› Wij adviseren in de elektronische apparaten een vocht absorberende stof te deponeren, zoals b.v. een sok  

of nylonkous met kattenbaksteentjes of gemalen koffie.
›› Verwijder batterijen uit elektrische apparatuur.
›› Eenmaal in opslag genomen goederen zijn moeilijk toegankelijk omdat deze in afgesloten kisten of container 

worden weggezet. Het eventueel later uitsorteren zal vrijwel zeker kosten met zich meebrengen. Houd rekening 
met die goederen die u wellicht tussentijds nodig zou kunnen hebben, zoals kleding, wintersportartikelen, 
campingartikelen, en zoek hiervoor opslagmogelijkheden bij familie of vrienden.

Een goede voorbereiding zal de verhuizing zowel voor u, als voor de verhuizer een stuk eenvoudiger maken. 
Tevens zullen hiermee onnodige vergissingen en daardoor overbodige extra werkzaamheden c.q. onkosten 
kunnen worden voorkomen.

» Twijfel niet om advies te vragen, 
wij zijn er om u te helpen!
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