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این فیش به زبانهای زیر در دسترس میباشد :

 - آلبانی
- انگلیسی 

- عرب 
- اسپانیولی

- فارسی 
- فرانسه 
- روسی 
- ترکی

Avec 
le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale

نظور از پاکسازی دودکشها چیست؟
. بدنهی شومینه و دودکش آن استتمیزکردنمنظور، 

.با این کار میتوان وضعیت دودکش را نیز بررسی کرد

چرا باید شومینه و دودکش آنرا پاکسازی کرد؟
چونکه
دوده ،●
گرد و خاک،●
رسوبات،●

.در هنگام خروج دود، روی جدار شومینه و دودکش آن انباشته میشوند
امکان دارد که دودکش توسط لنهی پرندگان مسدود شود و یا در اثر افتادن آجرها، دودکش آسیب 

چه هنگام باید دودکشها را پاکسازی کرد؟
 برای گرم کردن استفاده میشود،مازوت بعنوان سوختاگر از 

. دودکشها را پاکسازی کردیکبار در سالباید  
 برای گرم کردن استفاده میشود، گاز بعنوان سوختاگر از 

. دودکشها را پاکسازی کردیکبار در سال که  بهتر است
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تـــوجه ! 
مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.

خطرات
 7فیش شمارهی  
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 شرکتهایی دودکشها از خواستههای ضروری سالنهپاکسازی 
. میباشدبیمه

 قوانین شهردارییا اجاره نامه همچنین در صورتیکه در مادهای از 
.پیشبینی شدهباشد، پاکسازی دودکشها اجباری است

هزینهی آن چقدر است؟
  یورو هزینه25 است و هر دودکش اضافی در حدود  یورو برای یک دودکش40قیمت پاکسازی در حدود 

خواهد داشت.
 است. یورو65 حدود سرویس و نگهداری و پاکسازی شومینهقیمت 

و اگر دودکشها پاکسازی نشوند؟
: میتواند باعث مشکلت زیر شود کثیفی دودکشها

آتشسوزی، انفجار،●
، ( مسمومیت، خفگی)حادثه  ●
آلودگی هوای محل زندگی، ●
(.دود بدرستی خارج نمیشود)= تهویهی نامناسب  ●

برای پاکسازی دودکشها به چه کسی باید مراجعه کرد؟
. مراجعه کردیید منطقهُمورد تا لوله پاککن حرفهایباید به یک 

لوله پاککن باید به ساکن ساختمان )مستُاجر( 
 شامل :فاکتوری - 1

 پاکسازی،تاریخ●
ی پاکسازی شده،تعداد دودکشها●
 بدون و با مالیات،           قیمت●
  که در آن لوله پاککن اشکالت موجود در هریادداشتی●

دودکش را قید کرده باشد،
 نمونهی مورد درخواست وزارت مربوطه که باید مطابق گواهی - 2

باشد ارائه دهد.

هر کسی باید چه کاری انجام دهد؟
 را بعهده پاکسازی دودکشها است که باید مسوولیت مستُاجراین 
.گیرد
. لزم را بعهده گیردتعمیرات است که باید مسوولیت صاحبخانهاین 

در هنگام امضای اجاره نامه، از صاحبخانه بخواهید
 باید شامل موارد زیر باشند : گواهی وفاکتور. را به شما نشان دهدمدارک آخرین پاکسازی دودکشهاکه 

نام، آدرس و شمارهی تلفن،●
,TVAشمارهی ●
،لوله پاککن حرفهایشمارهی پروانهی ●
.ساکن ساختمان )مستُاجر(نام و آدرس ●

، آتش سوزیدر صورت 
 تحتاگر دودکشها پاکسازی نشده باشند، شما 

. پوشش بیمه نخواهید بود
. (شرکت بیمه به شما پولی پرداخت نخواهد کرد) = 


