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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Bedrijfsverhuizing checklist



Kies een projectcoördinator
voor de bedrijfsverhuizing
Bepaal het budget voor de
verhuizing
Maak een inventaris van
alle spullen die mee gaan
Hou rekening met de opzeg
van de huurovereenkomst
Werknemers inlichten over
de periode van verhuizing
Ga je zelf verhuizen of
schakel je hulp in?

Waar dient de nieuwe
locatie gelegen te zijn
Hoeveel parkeerplaatsen
zijn er nodig?
Hoeveel ruimtes dient het
gebouw te hebben?
Hoeveel mag het nieuwe
pand kosten?
Hoeveel bedragen de
servicekosten op locatie?
Hoe is de huur- verlengings
termijn geregeld?

Een geslaagde bedrijfsverhuizing is een goed voorbereide
bedrijfsverhuizing. Dit betekent dat je er reeds op voorhand
rekening zal willen houden met tal van verschillende factoren.
Welke dit precies zijn wordt duidelijk aan de hand van de
onderstaande punten.

 Voorbereidingen1.

1

Heb je de nodige voorbereidingen getroffen voor de
bedrijfsverhuizing? In dat geval zal je op zoek willen gaan naar
een geschikte locatie om je intrek in te nemen.

2. Kies een nieuwe locatie



Is de verlichting nog in
goede staat?
Moet er een kluis komen in
het nieuwe pand?
Controleer de aanwezige
elektra en bedrading
Zorg op zijn minst voor een
tijdelijke vergaderruimte
Bekijk of de telefoon voor-
ziening in goede staat is
Is er een telecom nodig en
is deze al aanwezig?

Is de aanwezige vloer
bedekking nog goed?

Moeten er nieuwe meubels
gekocht worden?

Een cruciaal punt bij een bedrijfsverhuizing is uiteraard terug te
vinden in de efficiëntie waarmee er kan worden gewerkt. Het
spreekt namelijk voor zich dat je graag zo snel mogelijk terug
je bedrijf op volle toeren wil zien draaien op de nieuwe locatie.

3. De inrichting
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Controleer of al het verhuis
materiaal aanwezig is
Verhuis per afdeling zodat
niet alles door elkaar gaat
Zorg voor een lunch voor
alle verhuizers
Controleer of alles zonder
schade is verhuist
Verhuis op goed
doorgedachte wijze

Maak duidelijke afspraken
met de verhuizers

Maak een draaiboek zodat
alles duidelijk is

De werkzaamheden die
worden uitgevoerd
De materialen die worden
gebruikt
De totale kosten, inclusief
btw
De garanties die worden
aangeboden

Het spreekt voor zich dat er ook tijdens de bedrijfsverhuizing
zelf rekening moet worden gehouden met een groot aantal
verschillende factoren. Wil je er zeker van zijn dat je geen enkel
belangrijk detail over het hoofd ziet? Geen probleem. Ook voor
deze belangrijke dag hebben we namelijk een gedetailleerde
checklist voor je klaar staan.

4. De bedrijfsverhuizing zelf
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Label alle dozen zodat je alles
per ruimte kan verhuizen

Wanneer je een bedrijfsverhuizing wilt doen, wil je natuurlijk
niet teveel geld uitgeven. Door midden van gratis én
vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel 30% besparen
op de totale kosten. De volgende punten komen in de offerte:

5. Vraag offertes aan

Erkenningen en
certificeringen van het bedrijf


