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BINNENKORT VERHUIZEN?  

BEREID JE GOED VOOR! 
 

 

 

 

 

Als je verhuist, moet je aan veel dingen denken en veel dingen doen.   

Met deze folder willen we jou helpen om niets te vergeten en geven we jou een aantal tips. 

 

 

We wensen je veel succes en plezier in de nieuwe woning! 
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1. Voor je verhuis 
 

• Breng jouw huurwaarborg in orde 

 

Contacteer hiervoor het SVK, het Sociaal Huis of het Vlaams Woningfonds! 

 De contactgegevens vind je achteraan deze folder. 

 

Informatie over de huurwaarborg vind je op het informatieblad dat je mee 

kreeg tijdens het eerste woningbezoek.  

 

Vergeet de huurwaarborg niet van de woning waar je weg gaat! Discussie? 

Contacteer dan Huurdersbond West-Vlaanderen. 

 

• Heb je voldoende hulp om te verhuizen?  

 

 Vraag familie, vrienden, kennissen, … om  je te helpen! Ook het Sociaal Huis kan  

 mogelijk helpen! Besspreek het dus zeker met jou maatschappelijk werker. 

  

• Verhuisfirma nodig?  

 

 Heb je een verhuiswagen , een verhuislift of 

 sterke helpers nodig? Contacteer dan een 

 verhuisfirma!  

  

 Tijdens het verhuizen mag je geen schade veroorzaken. Ook de lift in het gebouw 

 mag meestal niet gebruikt worden om te verhuizen. Een verhuisfirma zorgt voor een   

 verhuis zonder zorgen!  

  

 Contactgegevens vind je achteraan deze folder. 
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1. Voor je verhuis 
 

• Parkeerverbod aanvragen.  

 

 Is er niet voldoende plaats voor een verhuiswagen of verhuislift en moet parkeer

 plaats worden vrijgehouden? Vraag dan een tijdelijk parkeerverbod aan.   

 https://www.politie-oostende.be/parkeerverbod-aanvragen (Oostende) 

 https://www.politie.be/5450/vragen/je-wil-een-parkeerplaats-vrijhouden (Bredene) 

 

• Verhuisdozen en verhuismateriaal verzamelen  

 

 Steek je spullen op tijd in verhuisdozen! Heb je nog dozen nodig? 

 In veel winkels kun  je goedkoop of zelfs gratis dozen krijgen!  

 

 Breekbare dingen steek je best ook in krantenpapier of in  

 doeken! 

  

 Zorg ook dat je wat werkgereedschap hebt om meubels uit elkaar 

 te halen en terug in elkaar te steken! 

  

• Breng je maatschappelijk werker op de hoogte 

 

 De maatschappelijk werker kan je mogelijk helpen met het regelen van je verhuis, 

 helpt je bij problemen en zorgt ervoor dat jouw dossier aangepast wordt. Ook is er via 

 het Sociaal Huis misschien financiële hulp mogelijk.    
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1. Voor je verhuis 
 

• Televisie, internet en telefonie 

 

 Er zijn verschillende bedrijven die abonnementen 

 aanbieden voor televisie, internet en telefonie.  

 Vergelijk goed! Dat kan je geld besparen!  

 De contactgegevens vind je achteraan deze folder. 

  

 Contacteer het bedrijf zodat je snel televisie en internet hebt in je nieuwe woning! 

 

• Nog meubels nodig? 

 

 Heb je nog meubels of dingen nodig om je woning 

 gezellig in te richten? Neem dan een kijkje bij:  

 

• Kringloopwinkel (Torhoutsesteenweg 29, 

Oostende of Duinenstraat 114, Bredene) 

• Facebookgroepen (vb. gratis regio Oostende, … ) 

• Internet (vb. tweedehands.be, Facebook Marketplace, …) 

• Winkels (ook discount winkels bieden vaak mooie stukken aan) 

 

• Automatisch doorsturen van je post  

 

 B-post kan je post automatisch doorsturen naar je nieuw adres. Let op! Je moet hier

 voor betalen, maar het kan wel veel problemen voorkomen.  

 Een online aanvraag kan u versturen via: https://www.bpost.be/nl/post-doorsturen 
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1. Voor je verhuis 
 

• Denk ook aan... 

 

 Bij welke crèche, opvang of school wil je jouw kind(eren) inschrijven?  

 

 Verken je buurt. Waar is de bushalte? Waar is de winkel?...  

 

 Zorg dat de woning waar je weg gaat leeg en gepoetst is!  
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2. Kosten 
Een verhuis heeft altijd een paar kosten. 

Spaar al wat geld voor volgende kosten:  

• Materiaal (verhuisdozen, werkmateriaal, …) 

• Plaatsbeschrijvingen 

• Verhuisfirma 

• Parkeerverbod 

• Adreswijziging bij bpost 

• Inrichten van je nieuwe woning (schilderwerken, gordijnen, verlichting, …) 

• Poetsen van je vorige woning 

• Herstellingen in je vorige woning 

• Afrekeningen voor je vorige woning (gas, elektriciteit, water, televisie, internet,…) 

• …  
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3. Tijdens je verhuis 
 

 Een aantal tips: 

 

• Maak duidelijke afspraken met iedereen die je helpt: Wie doet wat? Om welk 

uur? 

• Bescherm je meubels en het gebouw: gebruik dekens, doeken, plastiek,…  

• Gebruik krantenpapier om breekbare dingen in te pakken 

• Schrijf op de doos wat er in de doos zit 

• Houd alle stukken van een meubel goed bij elkaar 

• Voorzie tijd om  je nieuwe woning in te richten (schilderen,  

gordijnen ophangen, verlichting ophangen, …).  
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4. Na je verhuis 
 

• Nieuw adres melden 

 

 Breng de gemeente of de stad op de hoogte van je nieuw adres. Zorg  dat je thuis bent 

 als de wijkagent langs komt.  

 Geef je adres ook door aan andere belangrijke diensten: mutualiteit, vakbond, OCMW,  

 verzekeringen, bank, …  

 

• Contracten elektriciteit, gas en water 

 

 Vul het overnamedocument in, noteer de meterstanden en 

 bezorg het aan het bedrijf waarmee je een abonnement wil 

 afsluiten. 

 

 Stop je contracten op je oude adres.   

 

• Televisie, internet en telefonie 

 

 Zet je bestaand contract over of sluit een nieuw contract af.  

  

• Plaatsbeschrijving 

 

 Controleer de plaatsbeschrijving. Contacteer het SVK als  er zaken ontbreken of  

 verkeerd werden vermeld! Doe dat binnen de 15 werkdagen. 
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4. Na je verhuis 
 

• Verzekeringen 

 

 Het SVK regelt jouw brandverzekering en vraagt daarvoor een maandelijkse bijdrage. 

 Zelf moet je dat niet doen. Dit is wel een verplichte verzekering. 

  

 Wel raden we jou sterk aan om zelf een familiale verzekering af te sluiten.  Contacteer 

 daarvoor een verzekeraar. Dit is geen verplichte verzekering. 

 

 Ook kan je zelf ook een bijkomende verzekering afsluiten tegen diefstal of vandalisme. 

 Contacteer daarvoor een verzekeraar. Dit is geen verplichte verzekering. 

 

• Sleutels 

 

 Je ontvangt 2 paar sleutels van het SVK. Zorg er goed voor!  

 Heb je een nieuwe sleutel nodig? Contacteer dan jouw huurbegeleider.  

 

• Verhuisafval 

 

 Heb je afval na je verhuis? Laat ze zeker niet staan, maar doe het afval naar het  

 containerpark of recyclagepark! 

 Contactgegevens vind je achteraan deze folder. 
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4. Na je verhuis 
 

• Ophaling huisvuil en PMD 

 

 Op je nieuwe adres komt de vuilniswagen mogelijk op een ander moment.   

 Kijk op de afvalkalender of download de app ‘Recycle’ op uw smartphone.  

 Sorteer goed! 

 

• Tijd om de buren te leren kennen 

 

 Het is leuk en handig om goed overeen te komen met je buren. Klop zeker eens aan 

 om goeiedag te zeggen!  

 Op sociale media zijn er ook heel wat groepjes over de buurt.  Ook de app ‘Hoplr’ is 

 handig om mensen in de buurt te leren kennen.   
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5. Handige informatie 
 

• Huurwaarborg 

 

 Vlaams Woningfonds 

 Hospitaalstraat 35, 8400 Oostende (gebouw huize Willy Kooy) 

 Enkel na afspraak ( 051 43 19 45 ) 

 http://www.vlaamswoningfonds.be/contact/provinciale-dienst-west-vlaanderen 

 

 OCMW Oostende 

 Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende 

 059 59 10 10  

 https://www.oostende.be/ocmw-huurwaarborg 

 

 OCMW Bredene 

 Duinenstraat 106, 8450 Bredene 

 059 33 97 70  

 ocmwbredene.be/366/sociaal-huis/hulpverlening/financiele-steun.html 

 

• Huurdersbond West-Vlaanderen 

 

 Voor alle problemen met uw vorige of huidige verhuurder kan u contact opnemen  

 met de Huurdersbond.  

  

 Hospitaalstraat 35 bus 3, 8400 Oostende 

 059 59 20 34 

 https://huurdersplatform.be/hb/west-vlaanderen/ 

https://www.google.be/search?q=ocmw+oostende&sxsrf=ALeKk03JgZVDksHgKK3yA_j8_D6Ut5zbzA%3A1621338700307&source=hp&ei=TKqjYIijD-PvsAfjwa_4Cg&iflsig=AINFCbYAAAAAYKO4XF__HFnx98fcEt-ZVrCZLZPESIsY&oq=ocmw+oostende&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyAggAMgIIADICCAAyAggAM
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5. Handige informatie 
 

• Verhuisfirma’s 

 

 Verhuizingen Demaegdt 

 059 70 58 94  

 https://www.demaegdt.be/nl 

 

 Maxci Verhuizingen 

 0493 30 06 15  

 https://www.maxciverhuizingen.be 

 

 Verbiest Verhuizingen 

 059 70 17 05  

 https://www.verbiestverhuizingen.be 

 

 Verhuizingen Vandycke 

 059 27 59 00  

 https://verhuizingen-vandycke.be 
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5. Handige informatie 
 

• Televisie, internet en telefonie 

 

 Telenet 

 0800 66 066  

 https://www.telenet.be 

 

 Proximus 

 0800 22 800  

 https://www.proximus.be 

 

 Scarlet 

 0800 84 000  

 https://www.scarlet.be 

 

 Orange 

 02 745 95 00  

 https://www.orange.be 
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5. Handige informatie 
 

• Varia 

 

 Containerpark Oostende 

 Hooggeleedstraat, 8400 Oostende 

 059 55 27 46  

 https://www.oostende.be/containerpark 

 

 Containerpark Bredene 

 Noord-Edestraat 158, 8450 Bredene 

 059 33 27 36 

 http://www.bredene.be/diensten.asp?pid=28 
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Veel succes!  
Ervaart u na uw verhuisbeweging technische problemen, betalingsproblemen, problemen  

met uw buren, … . Wacht zeker niet te lang!  

Neem contact op met het Sociaal Verhuurkantoor op het algemeen nummer: 

 

059 25 87 60 

info@svkbredeneoostende.be 

https://www.svkbredeneoostende.be 

Zinnialaan 1 bus 8, 8400 Oostende 

 

Of neem rechtstreeks contact op met uw huurbegeleider. Meer informatie over deze 

persoon kan u terugvinden in uw huurdersmap of op onze website.  


