Wat te doen vóór je verhuis?
3 MAANDEN VOOR JE VERHUIS
Géén stress. Je hebt nog tijd zat om je verhuis te plannen. Ideaal om naar hartenlust interieurs te pinnen op Pinterest!

1 MAAND VOOR JE VERHUIS
•

Ga voor het beste van Telenet in je nieuwe stek surf naar telenet.be/alleenwonen en profiteer van een fikse korting gedurende 6 maanden op
jouw product naar keuze*.
•
•

Laat je persoonlijke gegevens achter in het bestelformulier.
Kies je installatiemoment. Duid de datum en tijdstip aan die jou het best passen.

•

Kies een maatschappij voor je water, elektriciteit en aardgas door gebruik te maken van een van de vergelijkingswebsites zoals VREG

•

Ga op zoek naar stevige kartonnen dozen of kratten. Kan je geen verhuisdozen lenen van familie of vrienden? Bestel ze dan op verhuisboxen.be!

•

Ziezo, nu heb je een pauze verdiend. Tijd voor een bezoekje aan je nieuwe buurt. Het café of restaurant om de hoek bijvoorbeeld? Check zeker
Tripadvisor of newplacestobe voor goeie tips.

2 WEKEN VOOR JE VERHUIS
•

Tijd voor de grote kuis! Een verhuis is hét ideale moment om te ontspullen. Alles wat je de voorbije drie jaar niet hebt gebruikt, gedragen of zelfs
bekeken … mag je afscheid van nemen. Je voelt je achteraf een pak beter en ook de Kringwinkel zal je dankbaar zijn. Of verdien een extra centje door
je spullen op 2dehands.be of Vinted te zetten.

•

Steek al je spullen in dozen. Start met dingen die je niet dagelijks nodig hebt, zoals fotoboeken of rollerskates. Hou een ‘overlevingspakket’ over met
wat kleren, toiletspullen en kookgerief. En om alles lekker overzichtelijk te houden is de handige app Sortly.

•

Neem contact op met je postkantoor om al je post automatisch op je nieuwe adres te laten leveren. Zo gaan die liefdesbrieven en reclameblaadjes
niet verloren.

•

Reserveer een parkeerplaats en parkeerborden voor de verhuiswagen bij je stad of gemeente.

1 WEEK VOOR JE VERHUIS

Oké. Nu moet je écht je spullen in dozen steken. #uitstelgedrag

DE WEEK VOOR JE VERHUIS
•

Onze installateur komt alles gratis installeren op het afgesproken moment én maakt je wegwijs in je
beste combinatie.

•

Geniet volop van je eerste avond in je nieuwe thuis. Wist je dat je van ons de eerste 2 weken gratis Play
cadeau krijgt? Dus jogging aan en filmpje op!

Wat te doen na je verhuis?
4 WEKEN LATER
•

Je hoeft je Internet en Telenet TV niet op voorhand te betalen. Je krijgt je eerste maandelijkse aanrekening later in de bus, mailbox of via Doccle.

•

Tijd voor een spetterende housewarming? Check! Met Spotify kan je alvast een killer-playlist samenstellen.

6 MAANDEN LATER
Is het nog steeds een match met je Internet en TelenetTV? Dik oké! Is de liefde voorbij? Doe de test en vind het Telenet-productdat op je lijf geschreven is.

