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Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Wij helpen u graag bij uw verhuizing. Het is vast prettig voor u om te weten wat er allemaal komt kijken bij 

het huren van een nieuwe woning. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van contracten, het doorgeven van uw adreswijziging of het afsluiten van 

verzekeringen. Met de handige verhuischecklist heeft u alles overzichtelijk op een rij.

Adreswijzigingen
 0 Inschrijven bij de gemeente, afdeling burgerzaken 

(binnen 5 dagen na de verhuizing)

 0 Uw nieuwe adres doorgeven bij verschillende 

instanties waar u post van ontvangt

 0 Uw nieuwe adres achterlaten bij de bewoners van 

uw vorige woning, voor het doorsturen van uw post

Gas, water en elektra
 0 Contract afsluiten voor elektra en gas, bij een 

energieleverancier naar keuze* (binnen 5 dagen na 

verhuizing)

 0 Aanmelden als nieuwe huurder bij het waterbedrijf, 

Brabant Water* (binnen 5 dagen na verhuizing)

* Bij het afsluiten van een contract voor gas, licht en 

water wordt gevraagd naar de meterstanden bij uw 

verhuizing. Deze staan op de ‘opnamestaat’ die u 

van ons heeft ontvangen bij de sleuteluitgifte. 

Verzekeringen
 0 Afsluiten van een inboedelverzekering

 0 Afsluiten van een WA-verzekering (aansprakelijk-

heidsverzekering)

Belastingen
 0 Aanmelden voor huurtoeslag bij de belastingdienst 

(indien u hiervoor in aanmerking komt)

 0 Reeds betaalde gemeentelijke belastingen 

terugvragen als u verhuist naar een andere 

gemeente (onroerendezaakbelasting, rioolheffing, 

afvalstoffenheffing en hondenbelasting)

Abonnementen en inschrijvingen
 0 Wilt u in de toekomst verhuizen? Schrijf u dan 

opnieuw in bij Wooniezie als woningzoekende.  

Uw huidige inschrijving is bij ondertekening van  

de huurovereenkomst vervallen 

Welkom bij woCom



 0 Abonnement afsluiten voor televisie, telefoon en 

internet

 0 Uw adres wijzigen bij abonnementen op 

tijdschriften en kranten

Zorg en voorzieningen  
(als u verhuist naar een nieuwe gemeente)

 0 Nieuwe huisarts, tandarts en apotheek regelen

 0 Nieuwe kinderopvang regelen

 0 Nieuwe school regelen

 0 Nieuwe sportverenigingen regelen

 0 Informeren naar zaken als ophalen huisvuil, afvalpas 

en hondenbelasting

Nieuwe woonomgeving
 0 Nieuwe buurt ontdekken

 0 Kennismaken met de nieuwe buren

Persoonlijke regeldingen
 0 …………………………………………………………

 0 …………………………………………………………

 0 …………………………………………………………

 0 …………………………………………………………

Wilt u iets veranderen aan uw woning? 
Neem dan voordat u aan de slag gaat even contact met ons op.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via info@wocom.nl of 

bellen op (0493) 49 76 66. U bereikt ons van maandag tot en met 

donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 en 

12.00 uur.
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Meer informatie nodig?
Kijk op onze website www.wocom.nl
of neem contact met ons op via 0493 49 76 66


