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Mijn leven
ik ga verhuizen

‘Hoi. Ik ben Jordi. Ik ga binnenkort verhuizen.’
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Inleiding
Ga jij, net als Jordi, binnenkort op jezelf wonen? Dan is dit boekje echt iets
voor jou. Verhuizen is best spannend. En je moet aan veel dingen denken.
Maar met een goed plan is verhuizen ook leuk!
Verhuizen begint met nadenken. En een heleboel beslissingen nemen. Over
verf, meubels en gordijnen. Maar ook over verzekeringen, adreswijzigingen
en een tv-aansluiting. Wat moet je allemaal regelen vóór je gaat verhuizen?
Hoe zorg je dat het niet te duur wordt? En hoe maak je het gezellig in je
nieuwe huis? Je leest het allemaal in dit boekje.
Ik ga verhuizen staat vol handige tips. Er wordt duidelijk uitgelegd wat
je moet doen, en hoe je het moet doen. Van het moment dat je besluit te
verhuizen, tot en met het inrichten van je kamer. Dus … veel leesplezier,
en succes met je verhuizing!

VERHUIZEN BEGINT MET
NADENKEN. EN EEN HELEBOEL
BESLISSINGEN NEMEN.
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Plannen
Je gaat op jezelf wonen. Tijd om een planning te maken!
Welke spullen neem je mee van het huis waar je nu
woont? Welke spullen moet je nog kopen? En wie helpt
jou straks met verhuizen?

Begin met plannen vóór je de
sleutel van je nieuwe woning
krijgt. Plannen doe je door lijstjes
te maken. Op papier, of op de

computer. Zo krijg je overzicht. En
hoef je niet bang te zijn dat je iets
vergeet. Bewaar alle lijstjes goed.
Samen vormen ze jouw planning.

Lijst 1 Meubels en spullen
Zet boven aan de eerste lijst
‘Meubels en spullen’. Daarna
zet je alle ruimtes in je nieuwe
huis onder elkaar. Bijvoorbeeld
‘keuken’, ‘badkamer’, ‘woonkamer’,
‘gang’, ‘slaapkamer’, ‘wc’.
Bij elke ruimte schrijf je op
wat je nog nodig hebt. Achter
‘slaapkamer’ schrijf je bijvoorbeeld
Bed. Dekbed. Kussen. Kledingkast.
Nachtkastje. Denk niet alleen
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TIP

maak tijd vrij
Een verhuizing plannen
kost tijd. Maak daarom niet
te veel afspraken. Je gaat
natuurlijk gewoon naar school of naar
je werk. Maar houd je vrije tijd voor het
verhuizen. Als je werkt, heb je recht op
één vrije dag om te verhuizen.

NIEMAND KAN IN Z’N EENTJE VERHUIZEN.
WELKE MENSEN KUNNEN JOU HELPEN?

aan meubels, maar ook aan
gebruiksvoorwerpen. Zoals een
wekker. En een bedlampje.

Lijst 2 Hulp
Niemand kan in z’n eentje
verhuizen. Je hebt hulp nodig.
Van familie, vrienden of kennissen.
Of van iedereen tegelijk! Tijd voor
je tweede lijst. Bovenaan schrijf

je: ‘Hulp’. Welke mensen kunnen
jou helpen? Schrijf hun namen
op de lijst. Vertel deze mensen
dat je binnenkort hulp nodig
hebt bij het verhuizen. En bij het
schoonmaken en klussen in je
nieuwe huis. Vraag of zij jou willen
helpen. Op de lijst houd je bij wie
wel kan, en wie niet. Schrijf ook op
wie waarmee kan helpen.

TIP

van groot naar klein
Maak je een lijst met
meubels en spullen? Schrijf
dan eerst de grootste
dingen op. Bijvoorbeeld: ‘bed’. En daarna
de kleinere dingen. Zoals ‘kussens’ en
‘kussenslopen’.
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Meubels enzo
Hoe kom je aan meubels en andere spullen voor in
je nieuwe huis? Moet je alles kopen? Of is er ook een
andere manier?

Pak lijst 1 er nog even bij. Hierop
heb je de kamers van je nieuwe
huis geschreven. En de spullen
die je voor elke ruimte nodig hebt.

Begin bij de eerste kamer. Zet
achter elk woord hoe je eraan kunt
komen. Stel, er staat bij ‘keuken’
het woord afwasteil. Heb je al een
afwasteil, en mag die mee naar je
nieuwe huis? Schrijf dan ‘Heb ik al’
achter het woord afwasteil.

Lenen
Weet je niet of je een afwasteil
nodig hebt, maar denk je van wel?
Schrijf dan het woord ‘Lenen’
erachter. Dan probeer je een
afwasteil te lenen van iemand.
Zo kun je iets uitproberen. In je
nieuwe huis merk je vanzelf of een
afwasteil handig is. Gebruik je de
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Keuken
Koekenpan
Kookpannen
Mixer		
Spatels		
Afwasteil
Afwasborstel
Waterkoker
Magnetron
................
................
................

Kopen
Heb ik
Lenen van Mo
Kopen
Heb ik
Heb ik
Lenen van oma
Sparen

TIP

tweedehands spullen
Tweedehands meubels en
gebruiksvoorwerpen zijn al
door andere mensen gebruikt. Daarom
zijn ze goedkoper dan nieuwe spullen.
Koop je tweedehands? Dan kun je een
hoop geld besparen.

afwasteil niet in je nieuwe huis?
Dan hoef je er geen te kopen.

ook naar een kringloopwinkel
gaan. Of op marktplaats.nl kijken.

Kopen

Sparen

Heb je geen kledingkast, maar
wil je die wel hebben? Zet dan op
je lijst ‘Kopen’ achter het woord
kledingkast. Je hoeft natuurlijk
niet alles nieuw te kopen. Je kunt

Misschien staan er spullen op
je lijst die je graag wil hebben,
maar niet kunt betalen. Zoals een
wasmachine. Zet daar ‘sparen’
achter.

TIP

advies
Vraag iemand anders om
naar jouw lijst te kijken.
Bijvoorbeeld je vader of
moeder. Of een familielid of docent.
Waarschijnlijk heeft hij of zij nog wel
adviezen voor je.
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Geld
Verhuizen is duur. En op jezelf wonen is duurder dan bij
je ouders wonen. Het is dus belangrijk om goed te weten
hoeveel geld je hebt. En hoeveel geld je nodig hebt.

Tijd voor lijst 3. Bovenaan zet je
‘Geld’. Je gaat eerst uitrekenen
hoeveel geld je kunt uitgeven aan
de verhuizing. Dit bedrag noem je
‘het budget’. Kijk hoeveel geld er
op jouw bankrekening staat.

TIP

En op je spaarrekening. Je wilt
natuurlijk niet al je geld uitgeven
aan de verhuizing. Is er iemand
die jou helpt met je geldzaken?
Overleg dan samen hoeveel geld je
wilt besteden aan de verhuizing.
Schrijf dat bedrag op de lijst.
Bijvoorbeeld: ‘Budget: 725 euro’.

Klussen

tv en internet
Zoek uit of in je nieuwe
huis een tv-aansluiting is.
En een internetaansluiting.
Controleer ook of jij zelf een
abonnement moet afsluiten. Of dat
iemand anders dat voor je regelt.

Wat moet je allemaal betalen van
dit budget? Schrijf het op onder
het bedrag. Bijvoorbeeld: ‘Meubels
kopen’. Van je budget betaal je niet
alleen nieuwe spullen. Misschien
moet je klussen in je nieuwe huis.
Zoals schilderen of laminaat

BEWAAR JE LIJSTEN GOED. HET LIEFST
BIJ ELKAAR IN EEN MAP.
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leggen. Ook daar is het budget
voor.

Inschatten
Op je lijst staat nu je budget, en
wat je er allemaal van wilt doen.
Maar je weet nog niet precies
hoe duur het klussen wordt. En
hoeveel geld je aan meubels
kwijt bent. Deze bedragen
moet je schatten. De volgende
hoofdstukken helpen je daarbij.

Vaste lasten
In je nieuwe huis krijg je
rekeningen die je elke maand
moet betalen. Deze rekeningen

heten samen je ‘vaste lasten’.
Bijvoorbeeld voor huur, water
en elektriciteit. En voor telefoon,
televisie en internet. Zoek uit
hoeveel jouw vaste lasten zijn.
Vraag daarbij om hulp van je
ouders of van een begeleider of
docent. Zorg dat er elke maand
genoeg geld op je rekening staat
om je vaste lasten te betalen.

Map
Je hebt nu drie lijsten gemaakt.
Bewaar ze goed, het liefst bij
elkaar in een map. Want je hebt de
lijsten nodig tot aan het eind van
je verhuizing.

> Wil je meer weten over vaste lasten en andere geldzaken?
Lees dan de boekjes Ik regel mijn geldzaken en Ik doe mijn
administratie in de serie Mijn leven.
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Winkelen
Je weet nu wat je budget is. Maar je weet nog niet
hoeveel de spullen kosten die je wilt kopen. Daarom ga
je winkelen. Maar … alleen kijken, niet kopen!

Kopen komt later. Ga eerst
‘kijkwinkelen’ met iemand die
al op zichzelf woont. Dat kan in
echte winkels of via internet.
Hou pen en papier bij de hand, en
schrijf zoveel mogelijk prijzen op.

Winkels

TIP

Heb je klusspullen nodig? Ga
dan naar een bouwmarkt, zoals
Gamma of Praxis. In deze doehet-zelfwinkels verkopen ze verf,
kwasten, hout
en nog veel
meer. Zoek je
marktplaats
meubels? Dan
Je kunt op internet
ga je naar een
niet alleen nieuwe

spullen kopen, maar ook
gebruikte. Op marktplaats.nl staan
duizenden tweedehands spullen.
Die spullen kun je zelf bij de verkoper
ophalen. Of de verkoper stuurt ze met
de post naar je op.
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meubelwinkel. Zoals Ikea.
Schoonmaakspullen en kleinere
artikelen voor in huis vind je
bij warenhuizen. Bijvoorbeeld
Blokker of Hema. De meeste
inrichting voor je huis kun je
ook in een kringloopwinkel
kopen. Die winkels vind je via
allekringloopwinkels.nl. Op
internet kun je ook alles voor
je huis vinden. Bijvoorbeeld op
wehkamp.nl.

Later
Veel spullen heb je pas ná de
verhuizing nodig. Zoals een
bank. En gordijnen. Die staan in

Soms is het beter om naar een echte winkel te gaan. Via internet bestellen is
makkelijk. Maar je ziet het product pas als het bij je thuis is. Is het niet zo mooi als op
het plaatje, en wil je het terugsturen? Dan moet je vaak de verzendkosten betalen.

je oude huis alleen maar in de
weg. En gordijnen kun je nog niet
ophangen. Koop zulke dingen
daarom pas later. Je kunt wel nu
vast bekijken welke meubels en
gordijnen jij mooi vindt. En meet
op hoe groot de meubels zijn.
Want ze moeten straks natuurlijk
wel passen in je nieuwe huis!

Levertijd
Sommige meubels hebben een
lange levertijd. Op een bed of
bank moet je soms drie maanden
wachten! Maar er zijn ook winkels
waar je een bed of bank meteen
kunt meenemen. Wil je een

meubel kopen? Vraag dan altijd
naar de levertijd.

Budget
Weet je hoe duur de dingen zijn
die je wilt kopen? Pak dan lijst 1
er weer bij, die van ‘Meubels en
spullen’. Schrijf achter elk product
wat het (ongeveer) kost. Die
informatie heb je nodig bij het
inschatten van de totale kosten.
Koop je iets voor je huis? Bewaar
dan de bon. Dan kun je het nog
ruilen. En door de bonnen te
bewaren, weet je precies hoeveel
geld je hebt uitgegeven. En of je je
aan je budget hebt gehouden.

WIL JE EEN MEUBEL KOPEN?
VRAAG DAN ALTIJD NAAR DE LEVERTIJD.
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