Handige checklist
voor je verhuizing
1 maand van te voren
Begin op tijd
Stuur nu alvast een paar verhuisberichten
D
 e huur: die zeg je op. Of zorg dat je woning verkocht
of verhuurd is.
M
 et de PostNL Verhuisservice vertel je andere
bedrijven over je verhuizing.
L
 aat je huisarts, tandarts en apotheek weten waar je
gaat wonen.
A
 bonnementen op de sportschool, clubs of vereniging?
Zeg ze op als je ze niet meer nodig hebt.
Maak een wifi- en tv-plan
L
 igt onze kabel er? Meestal wel. Bij jou niet?
vraag het aan via 0900 - 1884.
B
 epaal op welke plekken je supersnel internet wilt.
V
 erhuizen is een buitenkans voor kabelaanleg.
Vraag de plattegrond van je nieuwe huis op,
met alle maten.
Ga je verbouwen? Trek loze leidingen voor het
wegwerken supersnelle internet en audiokabels.
Maak een foto van alle leidingen die je aanlegt.
H
 oud rekening met stoorzenders.
Een Ziggo Wifibooster helpt.
Je verhuisplanning
V
 erzamel en vraag reservesleutels terug
van je oude woning.
V
 raag vrije dag(en) aan voor de verhuizing.
R
 eserveer een verhuisbusje (of bel een verhuisbedrijf).
M
 aak een WhatsApp groep aan en vraag je vrienden
om te helpen.
Maak schoon schip
V
 erzamel wat weg kan. Breng het naar de Kringloop
of Milieustraat in je gemeente.
P
 ak in wat je niet nodig hebt. Zet op de doos: wat zit
erin, waar moet het heen.

2 weken van te voren
Regel hulpploegen
Boek onze Verhuisservice via 0900-1884
 eef je verhuizing aan ons door. Dan zorgen wij dat
G
je straks in je nieuwe woning direct kunt internetten,
tv-kijken en bellen.
B
 oek je 100% Installatiegarantie en wifi-check:
plan een bezoek van onze monteur in.
F
 ris je tv en internet abonnement op en raadpleeg
de keuzehulp op ziggo.nl.

Verhuizingn?
doorgeve
4
Bel 0900-188

Maak het aantrekkelijk om te helpen
Laat familie en vrienden je nieuwe adres weten
(voor een kaartje) en de exacte verhuisdatum.
Doe een welkomstkaartje in de brievenbus van je
nieuwe buren.
Nodig mensen uit om te helpen. Iedereen kan wel iets.
Sjouwen, klussen, poetsen.

Nog 1 dag
Pak slim in
 aak al je apparatuur los, en maak het makkelijk om
M
straks snel weer aan te sluiten. Label alle kabels.
D
 oe alle Ziggo apparatuur met handleidingen in één doos.
Handleiding kwijt? Check ziggo.nl/handleidingen.
Check nog even: staat op elke verhuisdoos wat erin zit
en naar welke kamer het moet.
Laad je telefoon, tablet en computer op.

Je verhuisdag
Een prettige start in je nieuwe huis
 eem de meterstanden op; zet ze in je fotoverslag.
N
Maak twee sleutelbossen: van je oude én van
je nieuwe huis. Leg ze met geld en bankpasjes,
mobiele telefoon en oplader op één plek.
Bij de hand, natuurlijk. Dat scheelt zoeken.
Installeer je thuisnetwerk: je vindt handige stappenplannen online om modem, router en telefoon aan
te sluiten.
Zoek een rustige plek in huis en kijk wat je wilt:
Nederland verhuist, de grote verhuizing of ik vertrek.
Je vindt vast iets met Ziggo Replay, Ziggo Movies &
Series of Ziggo On Demand.

De dag erna
Maak helpen onvergetelijk
 edank je hulptroepen: check wanneer we de
B
concerten van Guus, Marco, of andere wereldsterren
uitzenden op kanaal 13 en organiseer een uniek
miniconcert in je nieuwe woonkamer.

