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چک لیست 
اسباب کشی به منزل جدید

قبل از امضاء قرارداد
چه نکاتی مهم هستند؟

هزینه های کلی  را از موجر بپرسید  
این در خصوص اجاره سرد مطزح است – این اجاره خالص   
بدون احتساب هزینه های نگهداری و اضافی، گرمایش و تامین اب 
گرم است. بسته به نوع خانه، این هزینه های اضافی ممکن است 

بسیار زیاد باشند و در نتیجه خانه بسیار گران متام شود.

به هنگام حتویل در خصوص چیدمان خانه و نیز انشعابات   
و  لباسشویی(  ماشین  آشپزخانه،  تلویزیون،  )تلفن،   

وضعیت کلی خانه بپرسید.

قرارداد اجاره را از حلاظ مدت زمان و قصد افزایش اجاره بها  
اجاره تعیین می شود،  افزایش  اوقات  بررسی کنید. گاهی   
یعنی اجاره به صورت خودکار در دوره های از پیش تعیین شده افزایش 

پیدا می کند. 

آیا کمک های دولتی دریافت می کنید؟ قرارداد را زمانی  
شما  برای  را  جدید  خانه  دولتی،  اداره  که  کنید  امضاء   

تعیین کرد!

هنگام حتویل خانه
چه نکاتی مهم است؟

پروتکل حتویل خانه  را به دقت بخوانید و پر کنید. هنگامی   
امضاء کنید که همه چیز را کنترل کرده و کلید را دریافت   

کردید. 

وضعیت فعلی کنتورآب و برق و   
گاز /گرمایش را یادداشت کنید.   

وجود خسارات در خانه مانند تاسیسات، درب ها یا پنجره   
معیوب و نیز خسارات کپک باید در پروتکل ذکر شوند. در   
پروتکل ذکر می شود که چه کسی و چه زمانی این خسارات را بر 
طرف می کند. پروتکل از طرف موجر و مستاجر امضاء می شود. 
اگر حتویل با موجر اجنام منی شود، هر گونه نقص و خسارات را در روز 

اسباب کشی به خانه گزارش کرده و از کنتورها عکس بگیرید.
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بعد از حتویل خانه
چه نکاتی مهم است؟

به اداره ثبت ساکنین یا اداره شهروندان اطالع دهید. برای  
این کار باید گواهی موجر را ارائه دهید.  

وضعیت کنتور و عدد کنتور برای برق و آب را اطالع دهیدو   
یک قرارداد برق با قیمت مناسب امضاء کنید. آیا در خانه از   
گاز هم استفاده می کنید؟ پس باید این مورد را نیز مشخص کنید 

)مانند برق(.

برای پرداخت منظم اجاره بها، پیش پرداخت گاز و برق،   
قراردادهای مدت دار ببندید و یا اجازه برداشت مستقیم   

از حساب بانکی  بدهید.

نام زنگ درب ورودی، صندوق پستی و نام روی درب را عوض   
کنید. آدرس جدید خود را به مخاطبین مهم، شرکای قرارداد   

و ادارات اطالع دهید.

آیا از پرداخت هزینه رادیو و تلویزیون معاف هستید؟ فرم   
تکمیل شده را به بخش خدمات اداره تامین اجتماعی ارسال   

کنید.

در قوانین خانه شما اغلب اطالعات در مورد وظایف متیز   
کردن و دفع زباله و سایر مواردی که برای همه مستاجرین   
مهم است را پیدا خواهید کرد. آیا در این خصوص سئوالی دارید؟ با 

موجر و یا یکی از همسایگان صحبت کنید.

تسویه هزینه های مربوط به انرژی 
چگونه اجنام می شود؟ 

ماهیانه فقط بخشی از آن پرداخت می گردد – این یک مقدار  
تخمینی است و به عنوان پیش پرداخت تلقی می گردد!   

هزینه کلی برای یک سال کامل بعدا ارائه می شود.  

این برای متام انواع انرژی در خانه صدق می کند:  
گرمایش، آب گرم، برق.  

اگر یک منبع مرکزی برای گرمایش و آب گرم وجود  
داشته باشد، مبلغ ان را با صورحتساب هزینه های جاری به   

عنوان "صورحتساب گرمایشی" دریافت خواهید کرد.

توصیه می شود که هر ماه در صورتی که امکان دارد برای  
در  و  و گرم  را بخوانید: کنتور آب سرد  چک کردن کنتورها   

صورت لزوم گاز.

کنتورهای برق اغلب در زیرزمین هستند )از سرایدار بپرسید(.  

مشاوره  شما  به  اجاره  قانون  مورد  در  آملان  مستاجران  اجنمن 
می دهد )هزینه دارد(. 

آیا مطمئن نیستید؟

کنندگان  مصرف  از  حمایت  مرکز  در  مستقل  انرژی  مشاوران  از 
تامین  امور  اداره  حمایتی  خدمات  از  چنانچه  بگیرید.  مشاوره 
اجتماعی یا مرکز کاریابی استفاده می کنید، این مشاوره برای شما 

هزینه کمی داشته و یا رایگان خواهد بود. 
متاس:  809-0800 802 400

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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