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اقدامات لزم
 : بازدید منزل 2فیش شماره 

Farsiفارسی - 

بازدید منزل
قبل از اجاره کردن یا ید منزل را بازدید نمود و سئوال های لزم در نظر گرفت .

صاحب خانه حق ندارد جهت رزرو خانه از شما تقاضای پول کند . 

وضعیت عمومی ساختمان را بررسی نمائید
را بررسی کنید : درب ورودی ، زنگ منزل ، صندوق پستی. ورودی ساختمان وضعیت .1
روشنائی طبیعی منزل .2
دقت کنید که درب خصوصی منزل با کلید بسته شود ..3
لکه های رطوبت احتمالی را بررسی کنید ..4
به ترک های دیوار دقت کنید..5
 بررسی کنید که پنجره ها و درب ها خوب باز و بسته میشوند . ) و گر نه منزل سرد.6

 میشود و شما باید بیشتر منزل خود را گرم کنید و در این هزینه زندگی گرانتر خواهد
شد( .

http://www.cire.be/
mailto:cire@cire.irisnet.be


دقت
هنگام بازدید در تابستان فراموش نکنید که شوفاژ را بررسی کنید.

 شوفاژ های گازی
 صاحب منزل مکلف نیست دستگاه شوفاژ را در اختیار شما بگذارد . بررسی کنید

که حد اقل لوله گاز برای وصل کردن دستگاه  موجود است . 

شوفاژ مرکزی )سانترال(
.)معمول با کالری متر کنترل میشود(این نوع شوفاژ بهتر است ولی کنترل مصرف آن مشکل تر میباشد 

 سیستم گرما زای انفرادی : مقدار مصرف خود را به شرکت.1
توزیع کننده میپردازید.

 سیستم گرمازا ی مشترک : مقدار مصرف خود را به صاحب.2
خانه پرداخت میکنید. )هزینه( 

شوفاژ برقی آسان ولی گران قیمت میباشد.

تجهیزات
 هنگام اسباب کشی باید از کمپانی های  توزیع آب ، برق و گاز بخواهید که کنتور ها را

بنام شما باز کنند.
برق و گاز 

  میتوانید کمپانی توزیع انرژی خود را انتخاب کنید .2007از اّول ژانویه 
 اگر قراردادی با یک شرکت انجام ندهید  یک شرکت خودبخود برای شما

 تعیین میشود . برای مقایسه بهای انرژی که از طرف شرکتها عرضه
 میشود ، میتوانید با تنظیم کننده برق و گاز منطقه بروکسل پایتخت

تماس بگیرید.
GULLEDELLE 100 - 1200 Bruxelles 

 بعد از ظهر در روز های کار(8 صبح تا 8)ساعت های کار از  0800/97.198

آب
–IBDE :  Rue aux laines, 70  1000 Bruxelles  02/518.81.11 رجوع به  –

 کنتور انفرادی : باید  فرم مربوطه را پر کنید .1
 کنتور برای کلیه ساختمان بنام مالک : در این صورت هیچگونه اقدامی لزم نیست اّما در.2

هنگام باید شماره مصرف شده کنتور را یادداشت نمائید. ورود و خروج.

در مورد برق و گاز
به سیم های لخت یا رها شده دقت کنید !

 در هر اطاق باید یک سیم برق و یک کلید برق ) وجود لمپ اجباری
نیست( و یک پریز برق وجود داشته باشد .

 وضعیت آب گرم کن را بررسی کنید . از صاحب بخواهید که آخرین برگهای تعمیر و پاک
کردن دود کش بخاری را ارائه نماید . 

تجهیزات بهداشتی
تجهیزات بهداشتی خصوصی یا مشترک را مورد بررسی قرار دهید :

حمام خانه یا دوش،●
وجود یک پنجره برای تعویض هوا،●
سیفون توالت ، روشویی ، شیر های آب، ●
.وضعیت توالت●

    Les ADIL  کمک هزینه اسباب کشی ،نصب تجهیزات و اجاره منزل     
 کمک هزینه اسباب کشی ،نصب تجهیزات و اجاره منزل، کمکهای مالی هستند برای کسانی که مسکن

 ناسالم خود را برای یک منزل سالم و یا  مساعد ترک میکنند . این کمک برای مّدت معینی مشخص
  ساله . برای استفاده از این کمک، متقاضی باید واجد شرایط دقیقی که بوسیله5 دوره 2شده : برای 

 قانون تعیین شده باشد . به سب طولنی بودن تنظیم پرونده و یا در صورت جواب منفی : باید اجاره
منزل را بدون کمک مالی پرداخت نمود !

مرکز اطلعات مسکنمیتوانید به خدمات  انجمنهای  کمک برای مسکن و یا  تقاضای کمک برای
رجوع نمائید . 

(CILوزارت منطقه بروکسل پایتخت   )
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Centre de communication du Nord 
(Gare du nord), Rue du progrès, 80 (Niveau 1 et demi), Bruxelles 1030 

 )مجانی( 0800/40.400, 12 صبح الی 9از دوز های دوشنبه تا جمعه. از ساعت 


