
checklist bij verhuizing
Heeft u aan alles gedacht?

Wanden
Wanden met stucwerk zijn goed dekkend en in een lichte kleur gesaust.•	
Behang boven tegelwerk in de keuken, toilet en badkamer is verwijderd en hersteld.•	
Betimmering van kunststof, hout, metaal, kurk of stof is verwijderd.•	
Alle haken, pluggen, schroeven en spijkers zijn verwijderd en de gaten zitten vlak dicht met •	
plamuurmiddel.
Behang zit vast en is vlak aangebracht. •	
Sierpleisterwanden zijn schoon en sausbaar. Maximaal  3mm structuurdikte en -verschil bij stucwerk, •	
pleisterwerk en structuurverf. Stuc-, pleisterwerk en structuurverf zijn goed gehecht en gelijkmatig 
aangebracht.
Doorboorde en beschadigde tegels zijn vervangen. Wij raden u aan dit door onze aannemers te laten •	
uitvoeren.

Vloeren en trappen
Alle vloerbedekking en vloertegels, inclusief ondervloeren en lijmresten zijn verwijderd.•	
Houten of MDF-plinten zijn goed en stevig bevestigd en goed dekkend en effen geschilderd.•	
De vloeren zijn bezemschoon.•	

Plafonds
Betimmering van kunststof, hout, metaal, kurk of stof is verwijderd.•	
Alle haken, pluggen, schroeven en spijkers zijn verwijderd en de gaten zitten vlak dicht met •	
plamuurmiddel.
De gordijnrails zijn verwijderd. De gaten hiervan hoeft u niet op te vullen.•	
Plafonds die zijn verkleurd door bijvoorbeeld rook of kaarsen zijn effen gesaust.•	

Elektra
Stopcontacten, schakelaars en centraaldoosdeksels zijn heel en verfvrij.•	
Alle lampen zijn verwijderd en u heeft centraaldoosdeksels en kroonsteentjes aangebracht.•	
U heeft eventuele dimmers voor de standaardschakelaars verwijderd en vervangen door schakelaars.•	

Gas
Geisers en huurboilers zijn vakkundig verwijderd en afgedopt.•	
De gasslang van het fornuis is verwijderd en het gaskraantje is afgesloten.•	

Ventilatie
De ventilatieroosters en -ventielen zijn schoon en vetvrij.•	

Sanitair en keuken
Wastafels, toiletpotten, spiegels, leidingen, kranen en toebehoren, gootstenen, afvoeren en putten zijn •	
schoon, vetvrij en ontkalkt.
Het keukenblok, -blad en de tegels zijn vetvrij en schoon. Ook de binnenkant van de kasten.•	

Deuren, ramen, kozijnen en ruiten
Deuren, ramen, kozijnen en ruiten zijn origineel en schoon. Gaten in de kozijnen zijn vlak dichtgemaakt.•	
Binnendeuren sluiten goed en zijn goed in de kozijnen gehangen.•	
Deuren, raamwerk en kozijnen zijn goed dekkend en effen geschilderd.•	
Eventuele latjes zijn verwijderd.•	



Hang- en sluitwerk
Al het hang- en sluitwerk van deuren, vaste kasten en ramen zijn schoon en werken goed.•	

Goten en regenpijpen
Dakgoten, regenpijpen en galerij- en balkonvloer zijn schoon. •	

Tuin
Losse zaken, vijvers, worteldoek (zeil tegen onkruid) en klimplanten zijn verwijderd.•	
Hoge bomen (> 2,5 meter) en struiken zijn verwijderd of in overleg met de woonmakelaar •	
teruggesnoeid.
De bestrating ligt recht.•	
Vuilcontainers zijn leeg en schoon.•	

Balkon
Is leeg en schoon.•	
Montagemateriaal van antennes, schotels en andere installaties is verwijderd.•	
Waslijnen en wasrekken zijn weg.•	

Gevel
Zonwering en screens zijn verwijderd en alle gevolgschade is hersteld.•	
Klimplanten zijn verwijderd.•	

CV
Bedieningsvoorschriften, vulslang en ontluchtingssleutel zijn aanwezig.•	


