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  (REIA)" استراليا ملکی معامالت جمننا" اطالعاتی برگه

  مستأجر – ملک اجاره
  ملک گرفتن

 جو و پرس ملکی معامالت نماينده از منطقه آن درباره کنيد مکان نقل ايد نکرده زندگی آن در قبالً  که ای منطقه در ای اجاره ملک يک به داريد قصد اگر
 با داده بخرج حوصله. کنيد سؤال پستخانه و آترها،ئت رستورانها، مدارس، عمومی، نقليه وسائل خطوط ها، مغازه محل درمورد يدتوان می مثال برای. کنيد

 . يدشو آشنا موردنظر منطقه

 اثر گذاردن برای راه بهترين آمادگی و آراستگی. است مهم العاده فوق اوليه برداشت و برخورد. باشد رقابت مستأجران نبي مناطق بعضی در است ممکن
 نامه معرفی خود کارفرمای و قبلی ملکی معامالت نماينده از کرده صرف وقت ها، خانه از بازديد از پيش. است ملکی معامالت بالقوه نماينده روی خوب

 فيشهای يا ،وديعه نبازگرداند به مربوط مدارک ،خانه از عادی بازديدهای گزارشهای از هايی نسخه مستأجر، حسابدفتر از چاپی نسخه يک. بگيريد
 به شواهدی و مدارک بايد بگيريد قرار ديگر مستأجران به نسبت تریهب موقعيت در اينکه برای. کنيد آماده توانيد می که چيزهائيست جمله از حقوق
  .داشت خواهيد نگاه وبخ را ملک و برآئيد اجاره پرداخت عهده از توانيد می که اين بر دالّ  دهيد ارائه ملکی معامالت نماينده

  مالی تعهدات

 کند تغيير نظرتان چنانچه شرايط، برخی در. نگهدارند شما برای را ملک تا بپردازيد رزرو پول يا وديعه جديد خانه بانتخا هنگام باشد الزم است ممکن
 که اين درمورد خاص ملکی معامالت آژانس با تانقرار از که است اهميت ائزح نکته اين رو، اين از. بدهيد دست از را وديعه اين است ممکن

 . باشيد داشته دقيق اطالع شود عمل است ممکن چگونه وديعه خصوصرد

  وديعه و اجاره

 هفته چهار با ربراب وديعه حداکثر موارد بيشتر در. بپردازيد تضمينی وديعه و کنيد پرداخت پيش را اجاره ملک به مکان نقل هنگام باشد الزم است ممکن
 انجمن" با. کند می فرق ديگر ايالت به ايالت يک از شرايط اين گردد، تعيين اين از باالتر وديعه ميزان است ممکن شرايطی تحت اما. است اجاره

 . است قواعدی و مقررات چه مشمول شما وضعيت که کنيد چک خود )ناحيه( توری تری يا ايالت" ملکی معامالت

 به مکان نقل از پيش. شود پرداخته شدبا واريز قابل  فوراً  که یوجه بصورت و ملک تصرف از پيش پول اين خواهند می ملکی معامالت یآژانسها بيشتر
 . کنيد مذاکره آن پرداخت تاريخ و کنيد پرداخت بايد که پولی ميزان درباره حتماً  لکم

 اجاره بموقعِ  پرداختِ  .شود پرداخته قرارداد در شده تعيين شرايط طبق و موقع سر بايد ابه اجاره که است اين اجاره قرارداد در مندرج شرايط از يکی
 . کند می کمک شما به نيز داريد نامه معرفی به نياز که هنگامی اجاره مدت پايان در امر اين. شماست مسؤوليت

 کار اين بايد ملکی معامالت نماينده پذيرد تحقق بها اجاره افزايش که اين برای. است عادی امر يک بها اجاره افزايشهای کنيد می اجاره را ملکی که وقتی
 . کنيد چک را خود نامه اجاره بايد نيز شما. بدهد مستأجر به مقتضی کتبی قبلی اطالع و دهد انجام قانونی شرايط مطابق را
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 بيمه پوشش

 رامشآ شما به تواند می خانه محتويات بيمه سرقت، و دزدی وقوع ميزان مداوم افزايش با. است مستأجر خودِ  مسؤوليت مستأجر اثاثيه و منقول اموال بيمه
 . شود یمن مستأجر اموال شامل مالک بيمه. دهد خاطر

  اجاره قرارداد

 قرارداد شرايط همه و نمائيد صرف کافی وقت .است آور الزام قانوناً  که کنيد می توافقی شما اجاره قرارداد امضای هنگام که است مهم نکته اين درک
 . ندهيد راه خود به بيم کردن سؤال از شويد نمی متوجه را شرايط از يک هر اگر. کنيد درک و بخوانيد آن امضای از پيش را اجاره

  وضعيت گزارش

 کردن مستند برای است گزارشی اين. کند پر وضعيت گزارش يک است ملزم ملکی معامالت نماينده کنيد می مکان نقل جديد ملک به شما که هنگامی
 بعدها احياناً  که نظر اين از کنيد پر درست و دقيق بطور را وضعيت گزارش شما که است مهم. نمائيد می تصرف را آن شما که هنگامی ملک وضعيت
 . آيد پيش گمشده اقالم جايگزينی يا نظافت خسارت، درمورد اختالفی

  داريد نگاه را اتلممکا شرح و يادداشتها

 امکان تا باشيد داشته نظر مدّ  در گيرد می انجام ملکی معامالت نماينده با که را مکالماتی شرح و يادداشتها نگهداشتن بايد بنديد می اجاره قرارداد که وقتی
 مربوطه عيتضو از شما درک از ای چکيده از یکاح تأييديه نامه يک با را مکالمات همه که شود می توصيه. دهيد کاهش را ها تفاهم سوء و اختالفات
 . نمائيد پيگيری

 عادی بازديدهای

 صراحتاً  موضوع اين. شود می مراقبت درست ملک از که يابد اطمينان تا کند بازديد ای اجاره ملک از است ملزم قانوناً  ملکی معامالت نماينده کلی بطور
 . بود خواهد امتنان موجب بازديدها اين برای وقت تعيين خصوص در ملکی معامالت نماينده با شما همکاری. شد خواهد ذکر شما اجاره قرارداد در

 تعميرات

 ملک. نمائيد مراقبت ملک از که داريد مسؤوليت نيز شما حال، عين در. کنيد زندگی سکونت قابل و امن ملکی در که است اين مستأجر عنوان به شما حق
 . دهيد گزارش خود ملکی معامالت نماينده به کتباً  را نگرانيها و مشکالت شما که است مهم. شود نگاهداری خوبی يتوضع در بايد شما ای اجاره

  قبلی اطالع دادن

 درباره قبلی اطالع دادن هنگام که است مهم. گيرد انجام است شده تعيين اجاره قرارداد در که روندی و قانونی شرايط طبق بر بايد اجاره به دادن خاتمه
 نمائيد تخليه را ملک داريد قصد که تاريخی با را خود قبلی اطالع بايد هميشه. کنيد صحبت ملکی معامالت نماينده با قبلی اطالع اين مقتضيات و شرايط

 . کنيد تسليم اً کتب

 باشيد داشته تماس

 خوب و ای حرفه مداوم رابطه يک نگاهداشتن برای راه بهترين باز و قانهصاد ارتباط. نگاهداريد برقرار همواره ملکی معامالت نماينده با را خود ارتباط
  .است
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