
Checklist voor uw verhuizing 

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Er komt momenteel erg veel op u af.  

De Vastelastenbond helpt u daarom met een handige checklist. Hiermee regelt u binnen 20 

minuten alle vaste lasten voor in uw nieuwe woning. Voordelig, vertrouwd en gemakkelijk!  

Vervolgens helpen we u de vaste lasten voor uw huidige woning op te zeggen. Volg de stappen en 

regel alles omtrent uw verhuizing en vaste lasten!  

Dan kunt u zich daarna volledig richten op uw verhuizing. 

 

 



 

 

Wat moet u regelen? 

Wanneer u een nieuwe woning heeft en gaat verhuizen zijn er een aantal basis-stappen die u 

op het gebied van vaste lasten moet oppakken.  

 

1. Energiecontract. U heeft als nieuwe bewoner ca. 14 dagen de tijd om een nieuw 

energiecontract te sluiten. Wij geven u de drie beste opties in dit document. 

2. Internet, tv en bellen. Het duurt vaak ca. 2 - 4 weken voordat een provider op uw nieuwe 

adres kan leveren. Wij raden onze leden aan om zo snel mogelijk op het nieuwe adres een 

internetpakket te kiezen. Via onze postcodecheck, kunt u dat direct online regelen! 

 

3. Opstal- en inboedelverzekering. Wanneer u een nieuwe woning betrekt heeft u een 

(nieuwe) opstalverzekering en   inboedelverzekering nodig. Ook dit kunt u gemakkelijk via de 

Vastelastenbond regelen! 

 

4. Water aanmelden. Het is nodig om u als nieuwe bewoner aan te melden bij het waterschap 

bedrijf dat in uw regio actief is. Klik hier om te kijken welk waterbedrijf in uw regio actief is. 

Vaak kunt u uw aanmelding per e-mail of telefoon doorgeven. Bij sommige bedrijven kan het 

ook online.  

 

Dit zijn de vier belangrijkste stappen die u moet ondernemen bij uw verhuizing.  

 

 

Meer informatie over verhuizen naar een bestaande woning. Klik hier 

 

  

https://vlb.it-api.nl/internet-tv/postcodecheck/
https://verzekeruzelf.nl/vastelastenbond/woonhuisverzekering/afsluiten
https://verzekeruzelf.nl/vastelastenbond/inboedelverzekering/afsluiten
https://www.vastelastenbond.nl/welk-waterbedrijf-is-in-mijn-regio-actief/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/overstappen/ik-verhuis-naar-een-bestaande-woning/


 

 

Stap 1      Energieleverancier kiezen 

 

Het levert vaak meer voordeel op om een nieuw energiecontract te kiezen, dan uw 

huidige energiecontract mee te laten verhuizen. De Vastelastenbond biedt de beste 

keus door een ideale combinatie van service, voorwaarden en een scherpe prijs.  

U kunt voor drie verschillende contractopties kiezen. Klik op onderstaande icoon om u direct aan 

te melden of de tarieven in te zien. 

 

                     

 

 

  

https://www.vastelastenbond.nl/aanmelden/switch_service
https://www.vastelastenbond.nl/aanmelden/energie/greenchoice/1-jaar-vaste-prijs
https://www.vastelastenbond.nl/aanmelden/energie/energiedirect/3-jaar-vaste-prijs


 

 

Kieshulp energieproducten 

 

Switch Service: altijd de laagste prijs! 

Het meest voordelige energiecontract. Elk jaar de laagste prijs en geen omkijken naar uw 

energiecontract. Afgestemd op uw verbruik worden alle energieleveranciers in de markt met 

elkaar vergeleken op prijs én voorwaarden. Wij regelen elk jaar de overstap naar een andere 

energieleverancier, u hoeft niets te doen.  

Wanneer kiezen voor de Switch Service 

 Geen omkijken meer naar uw energiecontact, maar elk jaar automatisch contractbeheer en 

daardoor altijd (jaar in, jaar uit) de laagst mogelijke energieprijs 

 100% onafhankelijk advies & transparant 

 14 dagen bedenktijd 

 Wij krijgen géén vergoeding van de leverancier, maar u betaalt eenmalig een bedrag per 

overstap van € 29,50 waardoor het ons niets uit maakt of het leverancier A of B is. 

 

 

Greenchoice: collectieve korting via Vastelastenbond! 

Greenchoice is een hele fijne partij om uw energie onder te brengen. Het is 100% groene energie 

van Hollandse bodem. U kiest o.a. voor Greenchoice wanneer uw woonsituatie nog kan 

veranderen, bijvoorbeeld door tijdelijke woonruimte of wanneer u bewust kiest voor groene 

energie. 

Wanneer kiezen voor Greenchoice 

 Tussentijds vrij opzegbaar, geen boete (enige partij in NL)  

 Vaste tarieven voor een vaste periode, maar u blijft flexibel om over te stappen (wanneer 

bijv. de tarieven drastisch dalen of tijdelijke woning) 

 Echte groene stroom en gas. (Geen schimmige certifcatenhandel, maar échte groene 

stroom van Hollandse bodem) 

 Beste energieleverancier 2015!  

 Goedkoper dan direct bij Greenchoice: leden Vastelastenbond ontvangen collectieve korting 

op leveringstarief kWh en m3 

 

 

Energiedirect.nl: collectieve korting via de Vastelastenbond! 

Energiedirect.nl is een prijsvechter en heeft daardoor hele scherpe tarieven! Heeft u nog voor 

een langere tijd een contract lopen? Geen probleem. U kunt direct gebruik maken van dit 

aanbod, want energiedirect.nl vergoedt  de eventuele opzegboete! U krijgt dit terug op uw 

eerste jaarnota. Wanneer men u wilt profiteren van de lage gasprijs, kan langer vastzetten kan 

een hele slimme zet zijn!  

Wanneer kiezen voor energiedirect.nl 

 Vaste tarieven voor een langere vaste periode. (2 of 3 jaar) 

 Boetevergoeding van vorige leverancier!! Tot € 250,- 

 Leden Vastelastenbond ontvangen collectieve korting 

 Zekerheid en even geen omkijken meer naar uw energiecontract 

https://www.vastelastenbond.nl/blog/greenchoice-beste-energieleverancier-2015/


 

 

Stap 2      Internet en/of tv & bellen 

Een nieuw internet en/of bellen & televisie contract aanmelden leidt vaak tot flinke korting. 

Dit is dus vaak stukken voordeliger dan het verhuizen van uw huidige contract! Kies dus 

liever voor een nieuw contract, en pak uw voordeel! 

 

 

Klik hier voor de internet vergelijker 

 

Wilt u persoonlijk advies over het beste internet en/of bellen + televisie 

contract voor uw situatie? We merken dat veel leden graag persoonlijk geholpen worden 

met vergelijken en het kiezen van het juiste contract. Wij helpen u daarom graag met het 

uitzoeken van het juiste pakket dat bij uw wensen past. 

Neem dus gerust contact op met de Vastelastenbond voor een persoonlijk adviesgesprek via 

040-7200200 (lokaal tarief, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 

 

https://www.vastelastenbond.nl/internet-tv/postcodecheck
https://www.vastelastenbond.nl/internet-tv/alles-in-1-pakket-abonnement/
http://www.vastelastenbond.nl/internet-tv/postcodecheck


 

 

Stap 3         Verzekeringen 

Vastelastenbond heeft in samenwerking met verzekeruzelf.nl Hier kunt u, zonder 

tussenkomst van de tussenpersoon, zelf uw verzekeringen afsluiten en beheren. Zo houden 

we de premies zo scherp mogelijk. 

Leden van de Vastelastenbond houden van gemak én voordeel. Bereken eenvoudig uw 

premie en meld u aan voor alle verzekeringen die u voor uw nieuwe woning nodig heeft. 

 

 

  

 

Stap 4         Water 

De watermarkt is nog niet geliberaliseerd. U bent voor uw watervoorziening dus afhankelijk 

van uw regionale waterleverancier. Klik op de knop om te zien wie uw lokale waterleverancier 

is en uw wateraansluiting aan te melden. 

 

  

https://verzekeruzelf.nl/vastelastenbond/woonhuisverzekering/afsluitenhttp:/www.welverzekerd.nl/verzekeren/pakketten/klikklaar
https://www.vastelastenbond.nl/welk-waterbedrijf-is-in-mijn-regio-actief/


 

Stap 5         Huidige woning 

Tot slot gaat u de vaste lasten voor uw huidige woning opzeggen. Volg hiervoor de 

onderstaande stappen, voor zover op u van toepassing.  

    

 

Tot slot… 

U heeft nu alle stappen doorlopen. Heeft u nog vragen heeft over uw aanstaande verhuizing? 

kijk dan bij onze veelgestelde vragen over verhuizen, of neem contact met ons op. 

Wilt u persoonlijk advies over de beste contracten voor uw situatie? 

Neem dan contact op met de Vastelastenbond voor een persoonlijk adviesgesprek via 040-

7200200 (lokaal tarief, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)  

 

 

http://www.vastelastenbond.nl/veel-gestelde-vragen/energie#188
http://www.vastelastenbond.nl/contact-formulier

