غير رسمی

شھرداری سيل يورد

قانون درموردادرهٌ رسمی پرگراف١٣
قانون درموردادرهٌ خدماتاجتماعی)سوسيال( پرگراف٨-
٨

قراردادکرايه برای اماکن کمونی

شھرداری سيل يورد :کرايه دھنده

________________________________________________________

.1

:کرايه گيرنده

توزيع مسکن کمونی)دولتی(
توزيع مسکن کمونی)دولتی(به اساس طرزالمل توزيع مساکين کمونی برای افرادواجدشريط سوسيال درکمون
صورت ميگردد.پگراف ١١موضوع___________
توزيع مسکن به داليل ديگر ھم صورت ميگردد.
_____________________________________

___________________________________________________________________

 .2شخصات منزل کراي ًی
مساحت احاطه بيرونی ___________________________________

 :آدرس منزل

______  :گراچ _____  :اطاق خواب _____:اطاق نشيمن _____ مساحت منزل
_____________  :اندازهٌ مقدار ________  .تاريخ خوانده شده ______________ .نمبر ميتربرق

.3قيمت کرايه
کرايه ماھوار،فعالً مبلغ __________________ کرون تاريخ  ٢٠ھرماه
به حساب بانکی

Seljord Kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord, konto 2711 07 10777
تحت قرار بانک
بل
وضع کردن ازمعاش ياازکدام طريقه انتقال مستقيم
کمون طبق مقرارت ازاول ماه مارش مبلغ کرايه رابراساس اندکس ١۵دسمبرسال قبل عيار می سازد

کرايه منزل شامل مصارف کمونی از قبيل آب،تخيله موادفاضله،تنظيف وتميز مسکن است.کرايه گيرنده مکلف پرداخت
برق،بيمه داخل منزل حفظ مراقبت منزل را به عھده دارد.
اگر کوچ آمدن قبل ازتاريخ  ١۵ماه صورت گيردکرايه مکمل ھمان ماه پرداخته می شود .اگرکوچ آمدن بعدازتاريخ ١۵يک ماه
صورت گيردنصف کرايه ھمان ماه پرداخته می شود
اگر کوچ کردن قبل ازتاريخ ١۵يک ماه صورت گيردکرايه نصف ھمان ماه پرداخته می شود .اگرکوچ کردن بعدازتاريخ  ١۵ماه
صورت گيرد مکمل کرايه ھمان ماه پرداخته می شود

.4پش قسط )ضمانت پولی(
بخاطرمطمين بودن مسکن کرايه گيرنه بايد به اساس قرارداد برابربه سه ماه کرايه قبل ازکوچ آمدن به ضمانت بگذارد.
مبلغ_____________ کرون.
.پش قسط)ضمانت پوﻟی(به حساب پس اندازبانکی سيل يوردگذاشته شده.کرايه گيرنده مفادپوﻟی ضمانت را بدست می آورد
ضمانت کتبی برای پش قسط ازطرف ناف سيل يورترتيب می شود.موضوع :
ضمانت کتبی برای پش قسط ازطرف کارمند برای مھاجرين سيل يوردترتيب می شود.موضوع :
کرايه گيرنده مکلف به پرداخت پش قسط نه می باشد.

 .5زمان کرايه
زمان کرايه مدت زمان معين دارد.طبق طرزاﻟمل پرگراف . ١٢
قرارداداعتباردارد از تاريخ _________ تا تاريخ ________ .
درصورت که کمون ضمانت منزل مذکورراالزم نه می بنيندکرايه نشين بايدقبول کرده به منزل ديگرکوچ کند .
ازتاريخ ختم قراردادمذکورقراردادباطل مسوب می شود.اگرفسخ قراردادپش ازتاريخ درج شده صورت گيردفسخ بايدبه
صورت کتبی به اساس قانون قراردادکرايه صورت گيرد
فيصله درموردختم زمان کرايه ازکمون،می تواند بايک درخواست جديدقراردادادامه پيداکند طبق طرزاﻟمل
پرگراف ١۵

.6زمان فسخ
زمان فسخ برای کرايه گيرنده:

يک ماه

ازتاريخ اول يا پانزدھم بعدازتسلم کردن فسخ کتبی

سه ماه
.

ھنگام تسليم شدن مسکن

.7

ھنگام تسليم شدن مسکن کرايه گيرنده درمقابل رسيد دوجوره کلی بدست می آورد.
کرايه گيرنده بايدارزيابی کندکه وضعيت مسکن نظربه قراردادشده يک سان است.درصورت کمبودی درمسکن کرايه گيرندحق
تقاضاراداردمگراين که تقاضاکمبودی درداخل ١۴روزصورت گيرد .وغيره کمبودات ازطرف شعابات تخنيکی کمون ارزيابی
می شود .اگرتقاضا درمدت تاريخ قيدصورت نه گرفت وضعيت مسکن به ھمان شکل تصديق می شود.
.8

ھنگام کوچ کردن از مسکن

کرايه گيرنده مسوﻟيت داردکه اموال شخصی خودراازمنزل دورکرده وپش ازکوچ کردن منزل راازکثافات وامثال آن تميز
کند.شعابات تخنيکی ھمرا باکرايه گيرند يکجانظارت وکنترول کرده درمواردشرايط که مسوﻟيت ترميمکردن کرايه گيرنده
باشد .کرايه نشين کرايه را بايدتاآخرين روزبپردازد .اگر کرايه گيرنده باعث خرابی منزل شده باشد درآن صورت چه مرد
يا زن باشدمسوﻟيت آبادکردن را دارد.

وظايف کرايه دھنده درزمان کرايه

.9
وظايف کرادھنده درزمان کرايه درج قانون خانه کرايی از  ٢۶مارش  ١٩٩٩نمبر١٧می باشد

.10

وظايف کرايه گيرنده درزمان کرايه

وظايف کرايه گيرنده درزمان کرايه درج قانون خانه کرايی از  ٢۶مارش  ١٩٩٩نمبر١٧می باشد

 .11تميزاحاطه
کرايه گيرنده مسوﻟيت تنظيم احاطه/حوﻟی وھمچنين برف پاکی تا به ساحه رسمی رادارد

.12کرايه دادن برای ديگران
کرايه گيرنده اجازه نداردکه منزل را به کسی ديکری به کرايه يا به طريقه ديگر مورد استفادهٌ ديگران قرار دھد.
 .13پذيرش ﺳاکينن
پذيرش از اشخاص ديگر غيراز زوجين تقاضای تصديق کرايه دھنده را می کند .نھگداری حيوان خانگی در مسکن کمونی
اجازه نيست .گروپ توزيع می تواند چه راه مخصوص درين مورد پيدا کند.

.14شرايط ويژه وخاص
ھيچ نوع شرايط خاص
شرايط خاصی زيرين شامل اين قرارداد ميگردد
)در صورت احتمال درصورتکه يک شرايط خاص مشخص گردد -نوشته از بين برده ميشود(
برآورده کردن در محل محل سکونت -طرزاﻟعمل پرگراف - ۶کمک عملی مطابق مصوبه تصويب شده
کمک برای ادرهُ اقتصاد ،پرداخت کرايه خانه،برق ،تراسپورت در کمک بودباش
.استفاده موااد مخدر ،آرام /تنظيم ،حيوان خانگی و غيره
پرداخت کرايه پرداخت نشدهُ گذشته -طرزاﻟعمل پرگراف - ٩مطابق به قراداد پرداخت

.15اضافه
اگر کدام شرايط ديگر دراين قرارداددرج نه شده باشدقرارداد مذکورمطابق به قانون قرارداد کرايه مورخ ٢۶مارش .١٩٩٩اعتباردارد
 در صورت تخلف از قراداد در صورت ضرورت از قانون در مورد کوچ دادن مورخ  ٢۶٫٠۶٫٩٢استفاده به عمل می آيد -کرايه گيرنده و کرايه دھنده تمام موضوعات قضايی مربوط ملکيت شامل قرارداد را قبول دارند

امضا ٌ،کرايه دھنده و کرايه گيرنده آشنا وقبول کردند تمام نقاط اين قراردادرا.قرارداد به دونقل ترتيب شده يک يک به دو طرفين
معامله.
____________________ :
__________________________________

تاريخ سيل يورد

__________________________________
_________________________ :تاريخ توﻟد
کرايه گيرنده

برای شھرداری سيل يورد
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