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De ik-ga-uit-huis tiplijst!
Op de site zijn een hoop tips te vinden. Hier een overzicht van alle tips!
Tip: Je kunt je inschrijven bij een woningbouwvereniging terwijl je wel al in een eigen
huurwoning woont. Je bouwt zo je wachttijd op waardoor je misschien over 4 jaar wel een
eigen goedkope huurwoning kan krijgen.
Tip: Als je bij een bezichtiging bent geweest en bent geïnteresseerd, reageer dan snel. Soms
is het wie het eerst komt, het eerst maalt!
Tip: Als je de datum van verhuizen weet, zorg dan dat je bij DUO als uitwonend staat
ingeschreven. Je krijgt dan meer studiefinanciering. Kijk ook of je recht hebt op huurtoeslag.
Tip: Het is handig dat je op het moment dat je bedenkt dat je uit huis wilt gaan, je alvast je
eigen inboedel bij elkaar gaat sprokkelen. Vraag voor je verjaardag, sinterklaas, kerst,
examen e.d. alvast spulletjes en meubels voor je nieuwe huis. Dat scheelt een hoop, anders
moet je alles zelf kopen en regelen. Je kan het maar vast hebben!
Tip: Veel mensen willen je een kado geven als je zegt uit huis te gaan. Vraag als kado een
gereedschapskist met inhoud. Handig voor als je gaat klussen! (En natuurlijk voor gewoon in
huis ;-) )
Tip: Als mensen bloemen willen geven voor je nieuwe huis, vraag er dan meteen een vaas bij,
anders kun je straks al die bloemen niet kwijt in je nieuwe woning.
Tip: Als je een gezamenlijke rekening wilt aanmaken, zorg dan dat je dit ruim van te voren
doet en dat je er niet meteen heel veel geld op zet. Je kunt namelijk wel geld op de rekening
zetten, maar het er nog niet afhalen als het nog niet geactiveerd is door de bank. Dit kan
soms een tijd duren!
Tip: Houdt bij het verhuizen een doos of tas apart waarin je spullen stopt die je op de eerste
dag nodig hebt. Dan hoef je niet alle dozen af te zoeken naar belangrijke papieren, je
toilettas, wc papier, ondergoed of je telefoonlader.
Tip: Prop verhuisdozen niet overvol tot over de rand. Anders worden ze te zwaar en kun je ze
niet meer opstapelen.
Tip: Als je je wanden wit wilt verven, koop dan muurverf van goede kwaliteit die goed dekt.
Anders moet je de wanden soms wel twee of drie keer overdoen en dan moet je dus nog
meer verf kopen.
Tip: Als je nog een wasmachine, koelkast, tv of iets dergelijks nodig hebt, huur deze dan niet!
Als je zo’n apparaat huurt moet je deze afbetalen mét rente. Je kunt dit soort apparaten
goedkoop halen als ze in de aanbieding zijn of tweedehands.
Tip: Maak foto’s van je woning van toen je de sleutel kreeg, toen je het contract tekende,
toen het nog leeg en vies was, toen je ging klussen, toen je ging inrichten en tijdens de
housewarming. Zo kun je later terugkijken dat het eigenlijk best leuk was allemaal ook al
dacht je tijdens het klussen misschien: “waar ben ik aan begonnen?”

