Checklist Emigratie van Droomhuis Duitsland
www.droomhuisduitsland.com
Deze Checklist is voor mensen die in Duitsland willen gaan werken en wonen, bij de
totstandkoming van deze folder hebben we ons vooral op de officiële en wettelijke voorschriften
geconcentreerd.

Vooraf
Deze uitgave is met zorg samengesteld door Droomhuis Duitsland, we nemen echter geen enkele
aansprakelijkheid over de juistheid en volledigheid van de inhoud. Op deze folder of webpagina
worden geen producten of diensten aangeboden, ook is het geen verplichting tot een persoonlijk
advies.

Stappenplan
Voor vertrek
q Neem ruim de tijd voor de voorbereiding.
q Onderzoek zoveel mogelijk informatie over Duitsland, het makkelijkste gaat dat via het
internet, op onze website: www.droomhuisduitsland.com kunt u ook veel informatie vinden.
q Bezoek als toerist uw voorkeursregio in verschillende jaargetijden.
q Neem een taalcursus of test uw taalvaardigheden tijdens een langer verblijf.
q Bespreek uw emigratie plannen met uw vrienden en familie.
q Bekijk welke rechten en plichten u als Nederlander in Duitsland heeft.
q Waarvan wilt u gaan leven? onderzoek welke levenskosten u heeft en maak een
huishoudbudget. (denk hierbij aan hoe u momenteel in Nederland voorziet in uw
levensonderhoud )
q Controleer of uw diploma's en certificaten geldig zijn voor de Duitse arbeidsmarkt en of deze
ook een Duitse vertaling hebben.
q Is uw paspoort of identiteitskaart nog lang genoeg geldig?
q Controleer de geldigheidsdatum van uw rijbewijs, en neem (indien nodig ) een internationaal
rijbewijs.
q Kijk goed na welke regels er gelden met betrekking tot de uit/invoer van voertuigen en
huisdieren.
q Controleer welke zorgverzekering van toepassing op u is, en vraag na bij uw huidige
zorgverzekeraar of u nog wel bij hun verzekerd kunt blijven.
Vervolg op achterzijde

q Bezoekt u regelmatig het ziekenhuis? Vergelijk dan de verschillende mogelijkheden en let
goed op de kleine lettertjes.
q Bekijk de opzegtermijn van uw abonnementen en contracten (mobiele telefoon, kranten,
tijdschriften, TV, internet, telefoon, huur&lease contracten, gas, stroom, verzekeringen, etc. ) en
zeg deze tijdig op.
q Als u regelmatig medicijnen gebruikt neem dan een voorraad voor twee maanden mee, en
zoek een leverancier in uw nieuwe omgeving.
q Als u een huis of appartement wilt kopen ga dan naar onafhankelijke en serieuze vakmensen
die de regels van de lokale vastgoedmarkt kennen. Neem geen adviseur die nog maar kort (of niet)
in Duitsland woont.
q Als u schoolgaande kinderen heeft bekijk dan de scholen in de omgeving en meld uw kinderen
bij de school van uw voorkeur aan.
q Bekijk de belastingtechnische regels en plichten van uw toekomstig gastland.

Bij vertrek / aankomst
q Zijn de bovenstaande punten afgehandeld?
q Schrijf u uit bij uw gemeente.
q Schrijf u uit bij overige instanties.
q Laat uw post doorsturen.
q Houd alle belangrijke documenten in handbereik. (paspoort/ identiteitskaart, aan en
afmeldingsformulieren)

Na aankomst in Duitsland:
q Geef uw nieuwe adres door aan vrienden en familie.
q Meld u aan bij de nieuwe gemeente en de overige instanties in Duitsland.
q Begin weer aan het alledaagse leven zodra de eerste feestvreugde voorbij is.
q Open een bankrekening.
q Onderzoek en geniet van de nieuwe omgeving.

