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Avec l'appui de la Région de Bruxelles-Capitale

ماذا نقصد  بتنظيف المدخن؟
انه تنظيف الجزء الداخلي للموقد ولقنواته.

 كما يمكننا تفحص حالة الموقد.

لماذا يجب تنظيف المدخن او المدفىء؟
لن كل من: 

السناج او السخان) سواد الدخان( ●
الغبار●
لرواسب تتراكم على الطراف الداخلية للمدفا اثناء خروج الدخان●

 يمكن ان تكون المدافىء مسدودة بواسطة اوكار الطيور) العشاش( اويمكن ان يكون متلفة بواسطة سقوط
قطع الجور

متى يمكن تنظيف المدفا) المدخن(؟
 فيجب تنظيفه مرة كل سنة.للمسخن بواسطة المازوتبالنسبة 
.مرة في السنة بتنظيفه فينصح  للمسخن بواسطة الغازبالنسبة

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .
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مرة في السنة تنظيف المدفا شركات التامينتوجب 
 نص عليه عقد كما ان هذا التنظيف يصبح اجباريا اذا ما

.نظام البلدية اواليجار

ماهي تكلفته؟
.  اورو للمدفا الواحد40 يقدر سعر تنظيف المدفا بصفة عامة ب

 صيانةثمن اورو بالنسبة لتنظيف مدفا اظافي 25و 
 اورو.65 يقدر بحوالي  المشعل و المدفا

و في حالة ما اذا لم ينظف؟
اتساخ المدفا يمكن ان يولد :

حريق, انفجار●

ممن يجب التصال للقيام بهذا التنظيف؟

يجب التصال بمنظف محترف معتمد من طرف القليم 
:يجب ان يقدم المنظف المحترف للمكتري كل من 

فاتورة متضمنة لكل من:  -1
تاريخ التنظيف●
عدد المدافىء المنظفة●
 ثمن التنظيف محتويا او غير محتوي للرسوم●

على القيمة المضافة
 اشارة الى كل الخسائر الملحقة بالمدفا●

- شهادة يجب ان تحترم النموذج المفروض من طرف الوزارة 2

حادث)خنق,تسمم(●
تلوث هواء السكن●
سوء السحب ) الدخان ل يخرج بدقة(●

ما هي مهمة كل من الكاري و المكتري؟
 هو الذي يتولى عملية تنظيف المدفاالمكتري

المالك هو الذي يتولى عملية الصلح

عندما توقعون عقد اليجار اطلبوا من المالك
 اثباتا  لخر وقت تم فيه تنظيف المدفا

حريق,في حالة 
  عن تعويضاذا لم ينظف المدفا فلن يكون هناك

الخسائر
)شركة التامين ل تعوض هذه الخسائر(

يجب ان تتضمن كل من الفاتورة و الشهادة لكل ما يلي :

السم. العنوان و رقم الهاتف●
رقم رسوم القيمة المضافة●
(Agrégation)رقم شهادة التبريز ●

اسم وعنوان المستاجر●


