Verhuiscoach Mens naar Mens

Tasmanie 136
2721 GB Zoetermeer
Telefoon: 06-49148713
Email: info@mensnaarmens.nl
Website: www.mensnaarmens.nl

“Verhuizing voor Senioren”
De volgende werkzaamheden kan ik voor u regelen:
Voorbereiding verhuizing :
- Datum van sleutelontvangst ?
- adreswijzigingen naar instanties bijv. gemeente en huisarts
- adreswijzigingen naar familie
- telefoon / internet / energie regelen
- raamstoffering uitzoeken
- behang uitzoeken
- vloer uitzoeken
- samen opruimen / uitzoeken van spullen
- opruimen en uitzoeken van uw administratie
# eventueel nog andere gewenste werkzaamheden.
Planning & Organisatie :
- datum van de verhuizing vastzetten
- klusjesman regelen: dit kan via hulp uit familie/vrienden of een klusjesman via de
Verhuiscoach
- verhuizer uitnodigen en een offerte laten maken
- ontruimer inschakelen om de woning klaar te maken voor oplevering
- raam en vloerstoffering in laten meten
- contact onderhouden met de wooncoöperatie / makelaar
- planning maken en bewaken
- check het nieuwe huis: is alles schoon ?
- Basis-schoonmaak set aanwezig : schoonmaakmiddelen, vuilniszakken , hand -en
theedoeken, zeep, wc-rollen, gloor etc.
- wellicht nog dierbare spullen zelf brengen i.p.v. verhuizer
# eventueel nog andere gewenste werkzaamheden.
Werkzaamheden: Dag voor de verhuizing:
- nieuwe woning schoonmaken
- broodjes en drinken halen voor de verhuisdag
- dierbare spullen / kleding inpakken
- vriezer ontdooien
- contactmoment met verhuizer: tijd afstemmen
- contactmoment familie/kennissen: tijd afstemmen
- monteur KPN ontvangen / checken
# eventueel nog andere gewenste werkzaamheden
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Werkzaamheden: Dag van de verhuizing:
- op deze dag ben ik aanspreekpunt, begeleid coördinatie
- indien nog niet aanwezig: broodjes en drinken halen voor de verhuizers
- dierbare spullen / kleding inpakken
- help met uitpakken / inrichten keuken
- help met uitpakken / inrichten kledingkast
- help met bed opmaken etc.
- ervoor zorgen iedereen op tijd drinkt en eet
# eventueel nog andere gewenste werkzaamheden
Dag na de verhuizing:
- helpen met uitpakken / inrichten keuken (indien nodig)
- helpen met uitpakken / inrichten kledingkast (indien nodig)
- helpen met het gezellig maken / inrichten / stylen
- met hulp van familielid/kennis: klusjes als lampen ophangen etc.
- of klusjesman coördineren voor bijv. verlichting – schilderijen – kapstok
accessoires keuken en badkamer ophangen.
# eventueel nog andere gewenste werkzaamheden
Nazorg
- verhuizing aan Gemeente doorgeven (verschillend per Gemeente)
- ontruiming oude woning door ontruimer of verhuizer: verwijderen tapijt, gaatjes muur
dichtmaken, laatste lampen demonteren etc.
Evaluatiegesprek:
- is alles naar wens verlopen ?
- heeft u nog Tips of Tops ?
- welk cijfer zou u aan de Verhuiscoach geven ?
- wilt u een referentie schrijven ?
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