
Waarom een folder?  
Met deze verhuisfolder willen wij jullie helpen om een zo goed mogelijke verhuis te 

hebben.  

Als je verhuist, zijn er heel veel zaken die je niet mag vergeten.  
Wij geven in deze folder heel wat tips over hoe je op een veilige manier kan verhuizen 

zodat je spullen en je nieuw huis niet beschadigd worden.  

We wensen jullie veel succes en plezier in jullie nieuwe woning!  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Verhuisfolder  




Wat kan JIJ doen VÓÓR je 
verhuist?  

✦ Dozen zoeken 
om dingen in te 
stoppen. 
Deze kan je 
vragen in de 
supermarkt.  

✦ Wie komt mij helpen?  
Informeer bij vrienden, familie, Sociaal Huis 
of Welzijnshuis, verhuisfirma, ...  

✦ Verhuislift of camionette huren?  
Bel een verhuisfirma.  
Deze vind je via het internet.  
 
De lift in je appartementsgebouw mag 
je NIET zomaar gebruiken om te 
verhuizen, vraag dit eerst aan de 
syndicus: gegevens hiervan vind je in de 
inkomhal van je appartement. 

✦ Als je een verhuisfirma of verhuislift huurt  
of geen parking hebt voor je deur:  
--> Ga naar het stadhuis/gemeentehuis  
om verkeersborden aan te vragen  
of 
--> Vraag dit online aan via de website van 
het stadhuis.  
Dit is gratis. Doe dit zeker 2 werkdagen 
vóór de verhuisdag anders ben je te laat! 

✦ Meubels nodig?  
Ga naar een meubelwinkel of kies voor 
tweedehands meubelen van  
De Kringwinkel of De Kerit.  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BELANGRIJK! 

• Huurwaarborg in orde 
brengen, neem je 
huurcontract  hiervoor 
mee naar de bank of het 
Sociaal Huis/Welzijnshuis. 

• De Post:   
Bij hen kan je jouw 
brieven laten versturen 
naar jouw 
nieuw 
adres.  
Hiervoor 
moet je betalen.  
Je kan hiervoor langsgaan 
of via de website: 
https://www.bpost.be/
site/nl/ontvangen/
verhuisdienst-
doorzenddienst  

• Nieuw adres geven aan 
mensen die je brieven 
sturen: werkgever, VDAB, 
Sociaal Huis of 
Welzijnshuis, ...  

• Sluit TV, internet, 
telefonie aan. 

• Vraag altijd hoeveel je 
moet betalen!

https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst-doorzenddienst
https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst-doorzenddienst
https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst-doorzenddienst
https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst-doorzenddienst
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TIPS! 

• Je kan een familiale 
verzekering afsluiten. 
Hiervoor moet je betalen 
maar als je schade hebt 
aan je woning kan de 
verzekering hier soms in 
tussen komen en een 
deel betalen. Dit is niet 
verplicht! 

• Geef één 
van je 
sleutels aan 
familie of 
vrienden, zo heb je altijd 
een reserve als je jouw 
sleutel verliest.  

• Gebruik de kalender van 
Mirom voor je afval.  

Stel een alarm in je gsm 
zodat je niet vergeet de 
zakken buiten te zetten of 
installeer de app 
'Recycle!'.   

• Veel afval? Ga naar het 
containerpark of laat je 
afval ophalen. (zie pagina 
6) 

Tijd om te verhuizen!  

✦ Gebruik kranten om   
in te pakken. 

 

✦ Gebruik veel dozen en schrijf er op voor 
welke kamer ze zijn 
bv. living, keuken, 
slaapkamer, ...  

✦ Demonteer en 
meet je meubels 
op om te zien of ze 
wel door alle 
doorgangen (deuren, 
ramen, gangen,... ) 
kunnen.  

✦ Gebruik doeken of plastiek rond je 
meubels zodat je de meubels, muren, 
deuren niet beschadigt tijdens het 
verhuizen. Plaats steeds iets onder de 
kasten om de vloer niet te beschadigen.  
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Net verhuisd? Hier moet je zeker aan denken: 

✦ Ga naar het stadhuis en laat je domicilie veranderen. Neem je 
identiteitskaart mee. 

✦ Bekijk de plaatsbeschrijving van het SVK: de woning/het appartement 
moet er na het huren terug zo uitzien.  
Klopt er iets niet? --> binnen de 14 dagen melden aan SVK. 
Is er schade? --> bel naar het SVK. 
Wil je schilderen of iets veranderen? --> bel naar het SVK. 

✦ Indien je structurele werken uitvoert zonder de toestemming van het 
SVK dan moet je het zelf terug herstellen in de originele staat zoals op 
de plaatsbeschrijving. 

✦ Geef de meterstanden door van gas, elektriciteit en water:  het SVK kan 
dit ook voor jou doen. 

Gas en elektriciteit: surf naar www.vreg.be om het goedkoopste tarief op te   
zoeken. 

http://www.vreg.be
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Lijst met interessante adressen en telefoonnummers:  
 Tweedehandswinkels 

✦ De Kringwinkel 
Desire Mergaertstraat 15 
8800 Roeselare 
051 24 49 14 
 
Lodewijk De Raetlaan 5 
8870 Izegem 
051 24 49 14 
Gesloten op zondag en 
maandag  
 
- Kopen van meubels, huishoudgerief, fietsen, kleren, elektronica, ...   
- Als je zelf nog dingen hebt die niet defect of versleten zijn, kan je deze 
gratis afgeven aan De Kringwinkel of vragen of zij die willen ophalen 
(enkel op het gelijkvloers). 
- Je kan kortingsbons krijgen in het Welzijnshuis. 

✦ Oxfam shop  
Westlaan 210 en Noordstraat 156   
8800 Roeselare 
051 25 24 55 / 051 20 88 56  
 
Gesloten op zondag  
- Kleren, huishoudgerief, boeken, elektronica, ....  

✦ De Kerit (enkel voor mensen met een beperkt inkomen) 
Arme Klarenstraat 36 
8800 Roeselare 
Materiaal is gratis maar kan je zelf niet kiezen. Voor vervoer moet je 
betalen.  
Open elke voormiddag van 9u-11u30, zondag gesloten. 



�6

Internet-/Telecom-/TV-aansluiting 

✦ Telenet: 
Bel de klantendienst op  0800 66 052 of via www.telenet.be 

✦ Proximus: 
Bel de klantendienst op 0800 22 800 of via www.proximus.be 

✦ Scarlet: 
Bel de klantendienst op 02 275 27 27 of via www.scarlet.be 

✦ Orange: 
Bel de klantendienst op 02 745 95 00 of via www.orange.be 

✦ ...  

Afval 

✦ Mirom containerpark 
Oostnieuwkerksesteenweg 121  
8800 Roeselare 
Tel: 051/24 20 27 

✦ Mirom afvalophaling bij je thuis 
Aanvragen op de website https://www.mirom.be/afval-ophaling 

http://www.telenet.be
http://www.proximus.be
http://www.scarlet.be
http://www.orange.be
https://www.mirom.be/afval-ophaling
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Bronvermelding: 

www.mirom.be  
www.bpost.be  
www.dekringwinkel.be 
www.oxfam.be 
www.vreg.be  
www.orange.be 
www.telenet.be 
www.proximus.be 
www.scarlet.be 
www.lampiris.be  
http://debremstruikbe.webhosting.be/de-kerit 
www.roeselare.be 
www.svkregioroeselare.be 
www.debremstruik.be  

Deze verhuisfolder werd gerealiseerd door het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare VZW in 
2019 en is enkel bestemd om huurders van onze organisatie te informeren.  

!Opgelet! Aangezien de wetgeving steeds verandert, kunnen we niet garanderen dat deze 
folder steeds up-to-date is. Het kan dus zijn dat er regels veranderen. Voor vragen kan u steeds 
bij ons terecht.  
 

http://www.mirom.be
http://www.bpost.be
http://www.dekringwinkel.be
http://www.oxfam.be
http://www.vreg.be
http://www.orange.be
http://www.telenet.be
http://www.proximus.be
http://www.scarlet.be
http://www.lampiris.be
http://debremstruikbe.webhosting.be/de-kerit
http://www.roeselare.be
http://www.svkregioroeselare.be
http://www.debremstruik.be
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✦ Geef technische problemen of schade door via het 
formulier online op www.svkregioroeselare.be --> ik 
huur een woning --> Technisch probleem melden.  
 
In het Ziezo boekje vind je ook al veel informatie terug.  

✦ Heb je geen internet: bel dan voor technische 
problemen of schade naar ons onthaal. 

✦ Bel als je iets wil veranderen in je woning/ 
appartement. 

✦ Bel als je iets anders wil vragen. 

Wie moet je bellen?  

✦ Onthaal voor schade, herstellingen, algemene vragen: 
051 35 68 86 of info@svkregioroeselare.be 

✦ Jouw huurdersbegeleider voor specifieke zaken die je enkel met hem/
haar kan bespreken.

http://www.svkregioroeselare.be
mailto:info@svkregioroeselare.be


•
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