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   REIAورق معلوماتی مصرف کنندگان انجمن بنگاه های معامالت ملکی استراليا 
 کرايه نشين –کرايه کردن يک خانه 

 

 يافتن خانه

برای مثال، .  کنيد که قبال در آنجا زندگی نکرده ايد، راجع به اين محل از نماينده بنگاه مسکن تحقيق کنيد کرايه اگر قصد داريد که يک خانه در محلی
کوشش .  می توانيد پرسان کنيد که محل دکان ها، مسيرهای ترانسپورت عمومی، مکتب ها، رستورانت ها، سالن های سينما و دفتر ُپست کجا است

 .آشنا شويد ها کنيد با صرف وقت يا اين محل

خوشتان آمد اقدام نکنيد ممکن است آن را از دست بدهيد  از خانهاگر بار اول که . برخی از جاها ممکن است برای کرايه نشين ها بسيار رقابتی باشد
. بهترين راه برای اينکه اعتماد نماينده بنگاه معامالت را جلب کنيد، اين است که خوش لباس، خوش برخورد و آماده باشيد. و بار دومی ميسر نباشد

شامل چاپ  برای مثال ين ممکن استا.  معامالت ملکی قبلی بگيريد قبل از بازديد از يک خانه کوشش کنيد يک نامه توصيه از کارفرما و از بنگاه
بوند (، يا قبض بازپرداخت پول وديعه خانه کرايه ای قبلی شمای بازرسی معمول از کاپی راپورهاو صورت حساب پرداخت های کرايه خانه شما، 

Bond (وضعيت بهتری داشته باشيد بايد سندی به بنگاه معامالت ملکی نشان برای اينکه در رقابت با ساير کرايه نشين ها . يا ورق اجرت شما باشد
 .دهيد که ثابت کند شما می توانيد کرايه را پرداخت کرده و از آن هم مواظبت به عمل آوريد

 تعهدات مالی

در برخی از موارد اگر نظر .  هيدرا انتخاب می نمائيد ممکن است از شما بخواهند پيش پرداخت يا پولی برای نگهداشت خانه بد ایوقتی که خانه 
مطلع قراری که با هر بنگاه معامالت ملکی داريد  از بنا بر اين، مهم است که.  شما عوض بشود ممکن است اين پيش پرداخت را از دست بدهيد

 . کنندآيا با پيش پرداخت شما چی می  برای شما معلوم باشد کهو  باشيد

 )Bondبوند (کرايه و پول وديعه 

در اغلب موارد حد اکثر مبلغ وديعه .  وقتی که به خانه ای منتقل می شويد ممکن است از شما بخواهند پيشکرايه و وديعه ای به حيث وثيقه بدهيد
از اين  ليکن، شرايطی هم هست که از هر ايالتی به ايالت ديگر  تفاوت دارد  و مبلغ وديعه می تواند بيش.  هفته کرايه است 4معادل ) Bondبوند (

خود صحبت کنيد تا مقرراتی که در مورد شما وجود دارد را  territory سرزمينو  state ايالت REIبا انجمن بنگاه های معامالت ملکی .  باشد
 .بدانيد

رفتن به درون خانه  قبل از.  اغلب بنگاه های معامالت ملکی می خواهند که قبل از اينکه شما خانه را تصرف کنيد اين پول را پرداخت کرده باشيد
 .را بپردازيدای که کرايه می کنيد، يقين نمائيد که مبلغی که ضرورت دارد پرداخت شود چقدر است و چه وقت بايد اين مبلغ 

ن يکی از پرداخت بموقع کرايه تا.  يکی از شرايط قرارداد کرايه خانه اين است که کرايه بايد بموقع و برطبق شرايط مندرج در قرارداد پرداخت شود
 .اگر اين کار را بکنيد به  شما در پايان مدت کرايه موقعی که به نامه معرفی ضرورت داريد نيز کمک خواهد کرد. مکلفيت های قانونی شما است

کی بايد اين کار برای اينکه کرايه اضافه شود، بنگاه معامالت مل. وقتی خانه ای را کرايه می کنيد، اضافه کردن مبلغ کرايه کاری بسيار عادی است
 .شما بايد به قرارداد کرايه خانه تان مراجعه کنيد. را بر طبق مقرراتی که وجود دارد انجام دهد و به کرايه نشين اخطار مناسب تحريری بدهد

 پوشش بيمه

و دستبرد به خانه ها ، بيمه کردن با افزايش موارد دزدی . است) کرايه نشين(خود شما  مکلفيت بيمه کردن سامان های خانه متعلق به شما به عهده
 .بيمه مالک چيزهای متعلق به کرايه نشين را تحت پوشش قرار نمی دهد.  سامان های خانه تان به شما آرامش فکری خواهد داد
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 قرارداد کرايه خانه

قبل از اينکه قرارداد را .  شما وارد يک موافقه ای شده ايد که از لحاظ قانونی الزم االجرا استمهم است بدانيد که وقتی قراداد کرايه خانه امضاء شد 
اگر هريک از شرايط را نفهميديد، از پرسان . امضاء کنيد، وقت صرف کرده و با دقت قرارداد کرايه خانه خود را خوانده و همه شرايط آن را بفهميد

 .کردن واهمه نداشته باشيد

 وضعيت) راپورهای(ی گزارش ها

اين سندی است که .  وقتی که وارد خانه کرايه ای می شويد، بنگاه معامالت ملکی تکليف قانونی دارد که يک گزارش وضعيت را تکميل نمايد
يد چون صحيح را تکميل کن وضعيت خيلی مهم است که شما هم يک گزارش. وضعيت خانه را موقعی نشان می دهد که شما آن را تصرف می کنيد

 .ممکن است بعدا راجع به صدمه به خانه يا نظافت يا جايگزينن کردن اجناس گم شده اختالفی پيش آيد

 يادداشت کنيد همرا و مذاکرات تيلفونی را نگهداری کرده ) اخطار ها(يادداشت ها 

يلفونی با نماينده بنگاه معامالت ملکی را نوشته کنيد وقتی که شما قرارداد را امضاء کرديد، خيلی مهم است يادداشت ها را نگهداری و صحبت های ت
توصيه می شود با يک نامه تأييديه صحبت هائی که بين شما و نماينده بنگاه معامالت .  جلوگيری کنيد) بد فهمی(تا اينکه از اختالف و سوء تفاهم 

 .فهميده ايد ملکی رد وبدل شده است را تأييد کنيد و نوشته کنيد که شما از اين صحبت ها چی

 بازرسی معمولی

گهداری يکی از مکلفيت های بنگاه های معامالت ملکی اين است که يک خانه کرايه ای را بازرسی نمايند تا معلوم شود که اين خانه دارد به خوبی ن
برای تعيين وقت بازرسی از خانه قدردانی از همکاری شما با بنگاه معامالت ملکی . اين بازديد ها در قرارداد کرايه خانه تان ذکر شده است. می شود
 .می شود

 مرّمت ها

. آوريد، بايد از خانه مراقبت به عمل در مقابل شما هم. حق شما به حيث کرايه نشين اين است که در يک خانه امن و قابل زندگی بتوانيد زندگی کنيد
نگرانی يا مشکلی در مورد خانه داريد بصورت تحريری به نماينده بنگاه مهم است که اگر  . خانه کرايه ای شما بايد در وضعيت خوبی نگهداری شود

 .معامالت ملکی معلومات دهيد

 دادن اخطار

برای خالی کردن ( noticeوقتی اخطاری . جريان مندرج در قرارداد کرايه خانه باشد مطابقپايان دادن به کرايه خانه بايد بر طبق مقررات قانونی و 
هميشه بايد در اخطار خود تاريخ دقيق . است که در مورد شرايط قانونی اين اخطار با يک نماينده بنگاه معامالت صحبت کنيدمی دهيد خوب ) خانه

 .تخليه خانه را بطور مکتوب معلوم نمائيد

 تماس بگيريد

ُپر ه بهترين راه  حفظ رابطه ای شاد و مسلکی تماس های صادقانه و بی پرد.  خط ارتباط خود با نماينده بنگاه معامالت ملکی را هميشه باز نگهداريد
 . می باشد دوام
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