
 

 

 

Wat te doen bij een verhuizing? 

 

Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Belangrijke zaken als adres wijzigingen doorgeven, 

verzekeringen regelen en meterstanden opnemen horen er allemaal bij. Hieronder vindt u een 

aantal punten waar u aan moet denken bij een verhuizing.  
 

Voor de verhuisdag 
o Wijziging voor de huurtoeslag bij de Belastingdienst regelen 

o PostNL verhuisservice (adreswijzigingen) opsturen 

o Overige adreswijzigingen versturen (bijv. krant, school, vereniging, loterij) 

o Bank inlichten  

o Zorgverzekeraar inlichten 

o Huisarts en tandarts inlichten 

o Instanties inlichten (kinderdagverblijf, opvang, UWV) 

o Verzekeringen regelen (o.a. inboedel-, woonlasten-, rechtsbijstand- en 

aansprakelijkheidsverzekering) 

o Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten  

o TV, internet en telefoon wijzigen of opzeggen 

o Maak zo nodig een afspraak voor het grofvuil 

o Laat de milieupas achter in de woning 

o Zorg dat de containers leeg zijn 

o Schoonmaken woning 
 

Op de verhuisdag 
o Sleutel overdragen 

o Meterstanden opnemen oude woning en nieuwe woning 

Bewaar de meterstanden goed voor uw eigen administratie                                             

o        Gas → doorgeven aan een door u gekozen leverancier 

o        Elektra → doorgeven aan een door u gekozen leverancier 

o     Water → doorgeven aan Vitens 

 

Inschrijving Gemeente 
Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist dan bent u wettelijk verplicht dit binnen 5 

dagen na uw verhuizing aan ons door te geven. U kunt een adreswijziging voor uzelf doorgeven en 

voor meeverhuizende gezinsleden. Geef uw verhuizing online door (DigiD nodig) of maak online een 

afspraak voor een bezoek in het stadhuis. Neem hierbij een geldig identiteitsbewijs mee. Voor meer 

informatie kijk op www.apeldoorn.nl. 

 

Handige telefoonnummers en internetsites 
Alarmnummer politie, brandweer, GGD   tel. 112 

Politie       tel. 0900 – 8844 

Gemeente Apeldoorn      tel. 14055 

Belastingdienst   www.toeslagen.nl  tel. 0800 - 0543 

Brandweer       tel. 088 - 051 1322 

Circulus-Berkel  www.circulus.nl/apeldoorn tel. 0900 - 95 52 

GGD Stedendriehoek      tel  088 - 443 30 00 

Energie vergelijker  www.gaslicht.com  

Vitens   www.vitens.nl   tel. 0900 - 0650  

ZIGGO    www.ziggo.nl   tel. 0900 -1884 

KPN    www.kpn.nl 
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