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6-4 TYGODNIE PRZED
Potwierdź datę  przeprowadzki  u właściciela lub agencji
nieruchomości .
 
Skontaktuj  się  z  f irmą przeprowadzkową ,  aby umówić termin 
lub zarezerwuj bus lub poproś o pomoc przyjaciół  i  ustal  z  nimi
szczegóły.
 
Sprawdź trasę  przejazdu do nowego domu pod kątem ograniczeń
dotyczących wagi  lub wysokości  samochodu.
 
Zarezerwuj urlop  w pracy.
 
Zacznij  robić porządki  i  pozbywać się rzeczy,  których już nie
potrzebujesz (książki ,  meble,  rośl iny,  ubrania,  etc. ) :  wystaw 
je na sprzedaż,  podaruj ,  oddaj  na cele charytatywne.  
 
Przygotuj  niezbędnik  z  wszystkimi narzędziami ,  których możesz
potrzebować w czasie przeprowadzki:  różne śrubokręty,  miarka,
młotek,  notes i  ołówek,  zestaw kluczy imbusowych,  pędzel ,  nożyczki ,
marker,  żarówki,  latarka.
 
Planuj  posiłki  tak,  aby zużyć  jak najwięcej  zapasów spożywczych:  mąk,
makaronów, puszek,  przypraw.
 
Przejrzyj  kosmetyki  i  staraj  s ię  zużyć jak najwięcej  przed
przeprowadzką.
 
Zastanów się czego będziesz potrzebować do przeprowadzki  i  zaopatrz
się w kartony,  taśmę,  folię  stretch,  folię  bąbelkową,  przezroczyste
pudła plastikowe,  stare gazety,  woreczki  strunowe,  worki  próżniowe 
i  duże torby.
 
Skontaktuj  się  z  f irmą dostarczającą internet  i  telewizję ,  aby przenieść
usługi  na nowe miejsce.
 
Zastanów się czy musisz zarezerwować profesjonalne usługi
sprzątania lub malowania  zarówno w nowej,  jak w „starej”
nieruchomości .  Jeśl i  tak,  skontaktuj  się  z  odpowiednimi f irmami i
umów terminy.
 
Zwróć  wszystkie pożyczone  rzeczy.
 
Zacznij  pakowanie rzeczy,  których nie używasz na codzień:  strych,
piwnica,  garaż.
 
Poinformuj Twojego ubezpieczyciela  o  zmianie domu.
 
Zorganizuj  opiekę  nad dziećmi lub zwierzętami na czas
przeprowadzki .



2 TYGODNIE PRZED
Ponownie skontaktuj  się  z  f irmą przeprowadzkową i  potwierdź
szczegóły.
 
Staraj  s ię  zużyć  łatwo psujące się rzeczy z  lodówki.
 
Anuluj  lub zaktualizuj  dane w swoich subskrypcjach,  bankach,
rachunkach oraz u lokalnych dostawców.
 
Przygotuj  teczkę z wszystkimi najważniejszymi dokumentami  i  trzymaj
ją  w łatwo dostępnym miejscu.
 
Zastanów się nad ubraniem  na dzień przeprowadzki;  pomyśl
o komfortowych ubraniach z kieszeniami.
 
Przygotuj  walizkę/plecak z  piżamami,  kosmetykami,  ubraniami,
ręcznikami na zmianę na pierwszą noc po przeprowadzce.
 
Przygotuj  oddzielną torbę/pudło z  kołdrą,  poduszkami i  pościelą
na pierwszą noc.
 
Przygotuj  klucze  do obu nieruchomości ,  poproś rodzinę/sąsiadów
o zwrot zapasowych kluczy.
 
Zamów usługę przekierowania  poczty.
 
Ogarnij  pranie ,  tak aby w nowym miejscu móc wszystko rozpakować
na swoje miejsce.
 
Wykonaj  wszystkie małe naprawy  i  zmiany.
 
Przygotuj  zestaw do sprzątania :  płyn uniwersalny,  płyn do naczyń,
ścierki ,  szczotkę,  ręczniki  papierowe,  rękawiczki ,  worki  na śmieci ,
mop,  wiadro,  odkurzacz.
 
Jeśl i  masz taką możliwość,  posprzątaj  dom do którego się
wprowadzasz tak,  aby od razu móc przejść do rozpakowania Twoich
rzeczy.
 
Sprawdź restauracje lub posi łki  z  dowozem w nowym miejscu,  które
mogą zapewnić obiad  w dniu przeprowadzki .
 
Umów się z  sąsiadami na pożegnalną  kawę.
 
Zamów zakupy online  z  dostawą do nowego domu na dzień
po przeprowadzce.
 
Zacznij  rozkręcać  meble,  pamiętaj  aby wszystkie śruby/elementy
pakować do woreczków strunowych,  dokładnie opisywać i  gromadzić
w jednym miejscu np.  dedykowanym pudełku.
 
Włącz energetyczną playl istę i  zacznij  pakować  swoje rzeczy
zostawiając tylko najpotrzebniejsze.  Pamiętaj ,  aby oczyścić każdą
rzecz zanim ją spakujesz.



W DNIU
PRZEPROWADZKI

Spisz l iczniki  w domu z którego się wyprowadzasz i  w nowej
nieruchomości .  Zrób zdjęcia telefonem, aby mieć potwierdzenie.
 
Sprawdź  w domu z którego się wyprowadzasz czy okna są zamknięte,
krany dokręcone,  ogrzewanie wyłączone,  wszystkie urządzenia
odłączone od gniazdek.
 
Sprawdź czy wszystkie klucze  w nowym domu działają.

DZIEŃ PRZED
Rozmroź i  umyj lodówkę  i  zamrażarkę.
 
Przygotuj  torbę  z  kawą,  herbatą,  kanapkami,  kubkami,  sztućcami,
talerzami i  menu na wynos na czas przeprowadzki .
 
Naładuj  telefony,  a  ładowarki  umieść w łatwo dostępnym miejscu
np.  schowku w samochodzie lub podręcznym plecaku.
 
Spakuj  delikatne/wartościowe rzeczy w oddzielnym pudle i  powierz
je na czas przeprowadzki  pod opiekę zaufanej  osobie.
 
Spakuj  pozostałe rzeczy i  zrób ostatnią inspekcję  domu.
 
Zgromadź  spakowane kartony w jednym pomieszczeniu (naj lepiej
bl isko drzwi) .
 
Odkurz  półki  i  ściany oraz umyj  podłogi  w pozostałej  części  domu.
Wyrzuć śmieci .



PO PRZEPROWADZCE
Włącz lodówkę  i  inne urządzenia.  Sprawdź czy działają  poprawnie.
 
Sprawdź czy ogrzewanie  działa poprawnie.
 
Skręć  meble.
 
Zacznij  rozpakowanie  jak najszybciej  -  im szybciej  pozbędziesz się
kartonów, tym szybciej  poczujesz się jak w domu.
 
Sprawdź co w czasie przeprowadzki  zostało zniszczone  i  poinformuj
firmę przeprowadzkową.
 
Spakuj  wszystkie rzeczy po poprzednich właścicielach i  je  oddaj .
 
Posprzątaj  starą nieruchomość i  oddaj  klucze.
 
Zapisz się do lokalnych społeczności  np.  grup na Facebooku.
 
Zapisz się do lokalnej  przychodni .
 
Przywitaj  s ię  z  nowymi sąsiadami.
 
Sprawdź harmonogram odbioru śmieci .
 
Miej  pod ręką notes lub telefon i  na bieżąco rób l istę  zakupów  do
nowego domu oraz zmian ,  które chcesz wprowadzić.

Dziękujemy, że pobrałeś/pobrałaś naszą checklistę i mamy nadzieję, że była
dla Ciebie dobrym wsparciem w czasie przeprowadzki.

 
Dołącz do nas w mediach społecznościowych, dodaj zdjęcie 

z oznaczeniem #rlpchecked.
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