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Handleiding voor Veel Verhuisgeluk

Je gaat verhuizen. Even heb je eraan gedacht om een 
verhuisbedrijf in te schakelen. Maar hé! Jij gaat dat 
klusje gewoon zelf klaren. Je vrienden, familie en buren 
staan te trappelen om jou een handje te helpen. Niets 
staat je verhuisgeluk meer in de weg. Toch? 
Neem voor de zekerheid nog even deze gratis 
verhuistips door. Het vergroot de kans om jezelf en je 
inboedel veilig naar de overkant te loodsen. 

1. Verhuizen begint met een goede (inpak)planning
Je verhuisdag begint bij voorkeur in de ochtend. Zorg 
ervoor dat je dozen uiterlijk de avond ervoor zijn 
ingepakt. Neem voor het inpakken twee tot vier volle 
werkdagen de tijd, afhankelijk van de grootte van je 
inboedel. Echt? Ja, echt!

Hanteer grofweg onderstaande inpakvolgorde:

Fase 1 Zodra je de verhuiskriebels krijgt  
(als het zover is herken je ze direct):
• inpakken van alles wat je voorlopig niet meer 

nodig hebt
• je winter- of zomerkleding
• de zolder (en al die andere spullen die je al 

jaren niet meer hebt aangeraakt; maak van de 
gelegenheid gebruik en ruim eens lekker op)

• de garage of schuur, denk hierbij wel aan de 
mogelijke gereedschappen die je nog nodig hebt 
voor het inrichten of aanpassen van de nieuwe 
woning

Fase 2 Een week of twee voor de verhuisdag:
• inpakken van de keukenspullen die je niet meer 

gaat gebruiken in de komende twee weken
• inpakken van al je boeken; je hebt voorlopig  toch 

geen tijd meer om te lezen
• inpakken van de studeerkamer, logeerkamer, 

badkamer, linnenkasten (leg nog drie tot vijf setjes 
kleding apart voor je werk en twee setjes kleding 
voor het klussen)

Fase 3 In de verhuisweek (vijf tot zeven dagen voor de 
verhuizing):
• de rest van het huis, kamer voor kamer inpakken. 

Denk om je belangrijke papieren zoals rijbewijs, 
paspoort, legitimatie en dergelijke! Berg het op 
waar je het terug kunt vinden en niet door jou of je 
buurman in een verhuisdoos wordt gestopt

• houd nog steeds een paar setjes (nette) kleding 
achter de hand, je moet immers nog naar de 
notaris

• de keuken pak je als laatste in; geniet van de 
laatste maaltijd in je oude huis (en ga op tijd naar 
bed)

2. Goed verpakken is de helft van het werk
Pak je spullen goed in én kies voor degelijk 
verpakkingsmateriaal (laat de bananendoos dus links 
liggen). Deze materialen kan je vaak prima – ook 
tweedehands - aanschaffen bij een verhuisbedrijf bij 
jou in de regio. Een stevige verhuisdoos kost je nieuw 
ongeveer drie euro en een pak papier (voor inpakken 
van breekbare spullen) tussen de zeven en tien euro. 

Boeken
Boeken leg je bij voorkeur plat. Hiermee 
voorkom je dat de bladzijden uit de band 

zakken. En denk om het gewicht van boeken in een 
doos. Je tilt je al snel een breuk. Dit probleem voorkom 
je door boekendozen aan te schaffen.

Glaswerk
Een glas is op zijn sterkst wanneer het 

rechtop staat. Gebruik per glas een stuk papier om dit 
volledig te omhullen. Vul de bodem van de doos met 
glazen van dezelfde hoogte. Bodem vol? Leg er twee 
lagen papier op en start met een nieuwe laag.
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Ruimtes vul je op met eierdopjes, servetringen en 
dergelijke. Uiteraard ook per stuk verpakt als het 
breekbaar is. Je mag je glaswerk ook gebruiken als 
aanvulling op een ingepakte doos aardewerk, bovenop 
uiteraard.

Aardewerk
Let op dat aardewerk, net als boeken, erg 

zwaar is. Maak je dozen niet te vol.
Vul eerst de bodem van de doos met inpakpapier 
(maak maar een paar proppen). Pak ieder bord in een 
eigen papier, en verpak drie ingepakte borden nog 
eens samen in een extra papier. 

Een aarden (of glazen) bord vervoer je rechtop (!) in 
de verhuisdoos en plaats je tegen de lange zijde.
Vul overgebleven ruimte aan met kussens, tafellakens 
of andere (kleine) en lichte spullen.

Linnengoed / kleding:
Wil je je kleren straks op dezelfde wijze 

in de kast leggen? Pak ze dan in per plank zoals ze 
nu liggen. En benut het moment om alles weer even 
netjes op te vouwen.

Fotolijsten of kleine schilderijen
Veel kleine fotolijsten of andere 

schilderijen passen prima in een verhuisdoos. 
Verzamel deze desnoods vanuit het hele huis en 
sorteer deze op grootte. Voor twee lijstjes kan je in 
principe één vel papier gebruiken. Leg het eerste 
lijstje met de zichtzijde op het papier. Leg de volgende 
lijst er bovenop met de zichtzijde naar boven. Sla het 
papier om naar de voorzijde van de bovenste lijst, leg 
dit opzij. Als je dit diverse keren herhaalt kom je tot 
een stapel van circa dertig centimeter en plaats je 
dit op dezelfde manier als een aardewerk bord in de 
verhuisdoos.

3. En vergeet niet een stevige vierwieler te kiezen
Een Boedelbak of aanhanger is vaak niet de 
beste manier om je spullen over te brengen. Deze 
aanhangwagens zijn namelijk ontworpen voor het 
vervoer van vracht als zand en stenen. Dit betekent dat 
de vering nogal strak is en dat is niet zo lekker voor je 
huisraad en de inhoud van je dozen. Daarnaast moet 
je een behoorlijk aantal keren heen en weer rijden 
voordat je alles over hebt naar je nieuwe woning.

Hoe dan wel? Zoek iemand met een groot rijbewijs 
en huur een vrachtwagen (dertig tot vijftig kuub is 
ruim voldoende voor de doe-het-zelver). Zaterdag 
is vaak een fijne verhuisdag omdat dan de meeste 
hulp beschikbaar is. Maar regel je vrachtwagen al op 
vrijdagavond. Zo kun je alvast wat spullen inladen op 
vrijdagavond en staat je verhuisploeg ’s ochtends niet 
nodeloos te wachten.

De zaterdagochtend begin je natuurlijk met een goede 
kop koffie maar wel vóór 08.00 uur.  Een verhuisbedrijf 
zet voor een klus van veertig m3 zeker vier capabele 
verhuiskrachten in. Dat staat gelijk aan minimaal acht 
onervaren hulpkrachten. Heb je die tot je beschikking, 
dan ben je rond 15.00 klaar met verhuizen. Noodzakelijk, 
want je moet de vrachtwagen vaak uiterlijk 17.00 weer 
inleveren bij het verhuurbedrijf. 

Wij wensen jou Veel Verhuisgeluk! 

Hartelijke groet,

Regelmijnverhuizer.nl
Ben je positief over regelmijnverhuizer.nl? Een online 
waardering of vermelding op Social Media maakt ons 
erg blij!


