ھنگام اجاره کردن يک خانه به چه مواردی
بايد توجه کنم –
محتوای يک اجاره نامه

پيشگفتار:
خوانندگان عزيز،
آيا شما در جستجوی آپارتمان و يا در حال بستن قرارداد يا نقل مکان به
يک آپارتمان برای خودتان ھستيد؟
که توسط دفتر ھمپيوندی شھرستان فولدا .تھيه شده
در اين بروشور،
خصوص مفاد
است ،به شما اطالعات و راھنمايی ھای مفيدی در
تا شما بدانيد ھنگام اجاره يک
موجود دراجاره نامه داده ميشود ،
آپارتمان به چه مواردی توجه کنيد و درحين يک قرارداد اجاره ای
چه رفتاری داشته باشيد.
ميتوانيد انتظار
ھمچنين حق و حقوق شما و آنچه که از صاحب خانه
داشته باشيد ،در اين بروشور برای شما توضيح داده خواھد شد.
برايتان نقل مکان موفقيت آميزی را آرزو داريم.

دفتر ھمپيوندی شما
شھرستان فولدا

 ١اجاره نامه چيست
حق و حقوق و وظايف بين مستأجر و مالک را تعيين
اجاره نامه
ميکند و توسط موجر تنظيم ميگردد.
به اين علت ھنگام بستن اجاره نامه محتوای آن بايد به دقت بررسی و
فھميده شود.

 ٢مفاد اجاره نامه
 ٢٫١اطالعات مستأجرين
اساسا ھمه اشخاصی که به آپارتمان نقل مکان ميکنند ،بايد در اجاره نامه
که اجاره
ذکر شوند .مستأجر فقط اشخاصی محسوب ميشوند
نامه را امضاء کرده باشند .به اين ترتيب ،تمامی حقوق و تعھدات اجاره
نامه شامل آنھا ميگردد.
توجه :افراد ديگر فقط با اجازه کتبی از قبل داده شده

توسط مالک

اجازه نقل مکان به آپارتمان را دارند.
 ٢٫٢توصيف آپارتمان
در اينجا عمدتا اندازه آپارتمان و ھمچنين تعداد اتاقھا درج ميشود .لطفا
صحت اين اطالعات را بادقت بررسی کنيد .مھم بررسی وسايل ذکر شده
در قرارداد که جزئی از اجاره آپارتمان ھستند مانند کابينت آشپز خانه،
مبلمان و غيره است ،که آيا اين وسايل کامال آنجا موجود ميباشند
و اينکه آيا بدون نقص ھستند.

وسايل غير موجود را در قرارداد خط بزنيد و کمبود و نقصان آن را
در اجاره نامه ذکر نماييد.

 ٢٫٣اجاره بھا ،گرمايش و ھزينه ھای جانبی و برق
اجاره بھا:
اجاره بھا مبلغی است که ماھيانه برای سکونت در آپارتمان به مالک
بايد تا روز سوم ھمان ماه به حساب
پرداخت ميگردد .اجاره ماه
مالک ريخته شود.
اگر از مزايای قانون کمکھای اجتماعی دوم )جوبسنتر شھر فولدا( يا
قانون سوسيال ۴
)اداره سوسيال شھر يا شھرستان فولدا( بھره
ميگيريد ،قبل از وضع قرارداد از اداره مسؤولتان در مورد ميزان
مناسب اجاره ماھيانه ) اجاره سرد( اطالعات کسب نماييد و ھمرا ه
با يک فرم گواھی اجاره پر شده )تفکيک شده از ھزينه ھای جانبی
و گرمايش( يک اجازه نامه کتبی ھم دريافت نماييد.
گرمايش  -و ھزينه ھای جانبی:
در کنار اجاره ماھيانه ،ھزينه ھای شوفاژ و ھزبنه ھای جانبی ھم در
اجاره نامه قيد ميشود .در برخی موارد ھزينه گرمايش ميتواند جداگانه
به شرکت ھای ارائه دھنده قابل پرداخت باشد .در اين صورت شما

ملزم ھستيد ،با ارائه دھنده انرژی منتخب خود تماس بگيريد و يک
قرارداد را با آنھا امضا کنيد.
در زمينه گرمايش و ھزينه ھای جانبی ،بين پيش پرداخت
واحد تمايزوجود دارد.

و نرخ

توسط مستاجر به موجر
پيش پرداخت مبلغی است که ماھيانه
پرداخت می شود و با صورت حساب ساليانه گرمايش و ھزينه ھای
جانبی تصويه می شود.
ھزينه ھای گرمايش و جانبی ،ساليانه تا حداکثر روز  ٣١ماه ١٢
در اين مورد ھزينه ھای
سال بعد توسط موجر محاسبه می شود.
مصرف شده با پرداخت ھای از قبل انجام شده مقايسه ميشود.
در صورت مصرف بيشتر ،ھزينه ھای اضافه توسط مستاجر پرداخت
ميشود .اگر مصرف کمتر باشد ،مبلغ اعتبار توسط موجر به مستاجر
بازپرداخت ميشود.
بنابراين شما فقط ھزينه ھای مصرفی خودتان را متحمل می شويد.
نرخ واحد مبلغی است که توسط موجر تعيين ميشود .اين مبلغ ساليانه
محاسبه نميشود .در اينجا بايد توجه شود که نرخ واحد تعيين شده
راھنمای ھزينه ھای گرمايش
مناسب باشد .برای مقايسه می توان
و ھزينه ھای جانبی استان ھسن را در نظر گرفت.

در مورد نرخ واحد ممکن است پيش بيايد که مصرف واقعی کاھش
مييابد ،ولی از نرخ واحد کاسته نميشود .به طوری که بيشتر از مقدار
مصرف ،ھزينه پرداخت ميشود.
عکس اين عمل ھم ميتواند صورت بگيرد،
ميزان پرداختتان ياشد.

که مصرف شما بيشتر از

در زمينه ھزينه ھای گرمايش و مصرف آب ،در صورت استفاده از
)مزايای بيکاری دوم ،پول سوسيال ،مزايای
مزايای درامد پايه،
کمکھای اجتماعی و غيره( معيارھای خاص مشخصی اعمال ميشوند.
لطفا در اين زمينه با مرکز کاريابی شھرداری فولدا يا اداره کمکھای
اجتماعی مربوطه تماس حاصل فرماييد.
برق
مابين برق خانگی ،برق ساختمان و برق گرمايش تفاوت وجود دارد.
استفاده ميشود ،مانند
که داخل خود خانه
برق خانگی برقی است
تلوزيون ،يخچال و غيره .برق خانگی را معموال مستاجر خودش
از شرکتھای انتخابی ارائه دھنده برق تھيه ميکند .ثبت نام اداره برق
توسط موجر انجام نميشود .در صورت استفاده از مزايای قانون
در مبلغ
کمکھای اجتماعی دوم خدمات و ھزينه ھا ی برق خانگی
تعيين شده دريافتی موجود ميباشد.
ھزينه ھای برق ھم
ميشود.

توسط شرکت ارائه دھنده برق

ساليانه محاسبه

مشترک ساختمان،
درمکان ھای
برق عمومی برقی است که
به عنوان مثال در پله ھا تجمع می يابد .ھزينه آن معموال درھزينه ھای
جانبی گنجانده شده است.
گرمايش:
گرمايش آپارتمان توسط نفت يا گاز انجام
در برخی از خانوارھا،
نمی شود ،بلکه به عنوان مثال از طريق بخاری ھای ذخيره سازی
شب يا بخاری مادون قرمز .اين منابع ،گرمای شما را از برق خانگی
تامين می کنند.
برای اينکه قادر به تقسيم ميزان مصرف گرما و يا مصرف برق
خانوارتان باشيد ،در صورت امکان موجرتان ميبايد اقدام به نصب يک
کنتور مجزا نمايد.
اساسا می توان گفت که شما بايد به مصرف گرما ،برق و آب خود توجه
داشته باشيد ،در غير اين صورت بايد پرداخت اضافی بااليی را
انتظار داشته باشيد .بنابراين به گرمايش و تھويه ھوا و ھمچنين
مصرف انرژی خود توجه کنيد.
شما ھمچنين می توانيد به مرکز
در صورت بروز ھر گونه مشکل،
مشاوره صرفه جويی در انرژی کاريتاس فولدا مراجعه نماييد .از آنجا
امکان تھيه يک چک ليست صرفه جويی در انرژی برای شما موجود
ميباشد.

 ٢٫۴وديعه )پول پيش يا سپرده(
وديعه )پول پيش( مبلغی است که درزمان شروع قرارداد اجاره نزد
موجر گذاشته ميشود .اين مبلغ تضمينی است برای موجر در قبال
خسارات اجاره.
به عنوان مثال ،در برابر خسارت به آپارتمان اجاره شده ،اجاره و يا
ھزينه ھای جانبی پرداخت نشده .اگر پس از پايان قرارداد ،آپارتمان
تحت شرايط ايده آل تحويل داده شود و ھزينه ھای جانبی پرداخت نشده
به صورت کامل
نداشته باشد ،وديعه پس از طی يک مھلت مناسب
به عالوه بھره آن به مستاجر پرداخت خواھد شد.
در صورت وجود خسارت ھنگام تحويل و خروج از آپارتمان ،به
به صورت اجاره بھا پرداخت نشده ،مالک می تواند
عنوان مثال
بخش ھايی از سپرده را برای بازپرداخت بدھی ھای معوقه نزد خود
نگه دارد.
مبلغ سپرده ميتواند حداکثر سه ماه اجاره بھا سرد باشد ،ماھيت و روش
پرداخت و ميزان آن بايد در اجاره نامه درج شده باشد.
ھستند.
برخی از تعاونی ھای مسکن خواستار خريد سھام تعاونی
بنابراين پيش پرداخت به صورت سپرده گذاشته نميشود ،بلکه سھمی
در تعاونی مسکن کسب ميشود.

اگر سوالی داريد ،لطفا با مالک خود تماس بگيريد.

 ٢٫۵مدت اجاره نامه
در اجاره نامه يک مدت زمان مشخص و يا يک توافق نامه می تواند
تعيين شود که در طی آن ھم مستاجر و ھم موجر ،ھر دو طرف
از لغو قرارداد اجتناب می کنند .با اين حال در مورد اجاره
بدون محدوديت زمانی ،موجر در صورتی ميتواند قرارداد را لغو کند
که يک دليل قانونی ،مثل استفاده شخصی برای ختم قرارداد
داشته باشد .مستاجرين با اين حال ھميشه می توانند يک قرارداد را
بدون ممنوعيت با طی يک مھلت سه ماھه به پايان برسانند.

 ٢٫۶نوسازی  /تعميرات )کپک(
موجرملزم است در طول دوره اجاره ،مورد اجاره داده شده را طبق
قرارداد و در شرايط مناسب برای استفاده قراردھد .با اين حال ،موجر
می تواند مقداری از ھزينه ھای تعميرات جزئی را از طريق يک
توافقنامه در قرارداد به عھده مستاجربگذارد .اين مقررات ،محدود به
خرابی سر دوش ،چکه کردن شيرآب ،خرابی کرکره يا پريز برق،
کليد برق ،قفل در و پنجره ميشود .ميزان مبلغ ھزينه ای که بر عھده

مستاجرميباشد ،ميتواند حداکثر  ١۵٠تا  ٢٠٠يورو در
تعميرات جزئی باشد.

سال برای کل

در صورت بوجود آمدن خسارت در طول مدت اجاره ،امکان اين وجود
دارد که پس ازبررسی قبلی توسط يک شرکت بيمه و با بستن قرارداد
بيمه مسکن ،ھزينه خسارت وارده تا حدی يا به طور کامل توسط
شرکت بيمه پرداخت شود.
بنابراين بستن بيمه مسکن به شما توصيه ميشود .برای مشاوره
فولدا مراجعه نماييد.
مصرف کنندگان
شما ميتوانيد به مرکز

تعميرات زيبايی  /نوسازی قبل و بعد از نقل مکان
ھمه مقرراتی که مربوط به تعميرات زيبايی ميشوند ھم قابل اجرا
اگر شما به يک آپارتمان بازسازی نشده نقل مکان کرديد،
نيستند.
موجر فقط می
مجبور به بازسازی کامل آن ھم نيستيد.
تواند درخواست جبران فرسودگی و خسارت را ھنگام تخليه
آپارتمان از شما داشته باشد .با اين وجود ،اگرھزينه بازسازی کامل
به عھده مستاجر
يک آپارتمان بازسازی نشده در اجاره نامه
قيد شده باشد ،تمامی اين ماده بی اعتبار ميباشد.
را
اما اگر مستاجر مبلغ مالی معادل برای کارھای نوسازی
دريافت کرده است ،مثل آن محسوب ميشود که او به يک آپارتمان
اگر آپارتمان بازسازی شده
بازسازی شده نقل مکان کرده است.
تحويل داده شده باشد ،مستاجرموظف است ھنگام تخليه تعميرات الزم

را با ھزينه خودش انجام دھد.
مستاجرين بايد آپارتمان را بررسی کنند و خسارات و نقص ھا را پيدا
کرده و در اجاره نامه اضافه نمايند.

کپک
اگر کپک زدگی ايجاد شود ،موجر مسئول از بين بردن آسيب است.
با اين حال مستاجران وظيفه دارند چند بار ھوای داخل خانه را
پنجره ھا بايد به مدت  ۵تا  ١٠دقيقه به طور
تھويه کنند.
کامل باز شوند ،درجه شوفاژھا بايد در حين تھويه ھوا پايين آورده
شوند.
ميزان تھويه ھوا بستگی به عايق سازی پنجره ھا دارد ،به طوری که
بيشتر از پنجره ھای چوبی
آپارتمان ھايی با پنجره ھای عايق شده،
موجر بايد در مورد گرمايش و
قديمی به تھويه ھوا احتياج دارند.
تھويه صحيح ،شما را به درستی مطلع سازد.

 ٢٫٧مقررات ساختمان
مقررات ساختمان شامل ھمه ساکنان ساختمان می شود و ھمزيستی
ھمه ھم اتاقی ھا را تنظيم می کند .با حقوق و تعھدات مربوطه اش،
يک نظم خاص را در ساختمان ايجاد می کند و باعث احترام
ميشود .برای نمونه
گذاشتن ھمه ساکنان ساختمان به يکديگر
موارد زير را شامل ميشود،

که در ھر اجاره نامه بصورت جداگانه تعيين
ساعت آسايش:
می شود .در اين زمان ،صدای تمام تجھيزات الکتريکی مانند سيستم
ھای موسيقی و تلويزيون به اندازه ای که فقط داخل اطاق شنيده شوند،
جشن گرفته می
پايين آورده ميشوند .اگر برای يک رويداد ويژه
شود ،به تمامی مستاجرين بايد به موقع اطالع رسانی شود.
نظافت :به منظور تميزنگه داشته شدن ساختمان و زمين ملک برای
طرح ريزی می کند .در
ھمه مستاجرين ،موجريک برنامه نظافت
صورت عدم وجود قرارداد با يک شرکت نظافت ،تمام مستاجرين
بايد اين برنامه را دنبال کنند .در اين طرح مستاجران می توانند
به عنوان مثال نظافت راھروھا ،پله ھا،
موظف به نظافت نوبتی،
حياط ،پياده رو مقابل خانه و مانند آنھا شوند و يا برف پارو کنند.
مقررات بسيار
جداسازی زباله :برای جداسازی زباله در آلمان
جدی وجود دارد .اگر زباله داخل سطل اشتباه ريخته شود ،يا أصال
يا سطل ھا داخل زباله ھای باقی
توسط شھرداری برده نميشود و
ھزينه ھای دفع
مانده ريخته ميشوند .در صورت اين اتفاق
زباله افزايش می يابد و به مستاجرھا منتقل می شود.

ھستند .باتری
باطری ھا ،زباله ھای سنگين و شيشه ھا جداگانه
ھا را می توان در مغازه ھای الکتريکی تحويل داد .زباله ھای بزرگ
اما
تا دو بار در سال يا پس از اطالع قبلی جمع آوری می شوند ،
ھمچنين می توانند به مرکز بازيافت زباله ھای خانگی منتقل شوند.
شيشه ھای خالی برطبق رنگشان تقسيم ميشوند که ھر کدام داخل مخازن
مخصوص خود ريخته ميشوند و درب آنھا از قبل برداشته می شود.
اين مخازن تقريبا درھر محل يا در نقاط مرکزی آماده برای استفاده
ھستند.

که ھمه
مکانھای مشترک :اين شامل بخش ھايی از ملک است
مستاجرين ميتوانند از آن استفاده کنند .اين شامل اتاق لباسشويی ،زير
شيروانی ،باغچه و راه پله ،راھرو و آسانسور و غيره ميشود .مقررات
ساختمان مشخص ميکند ،که به عنوان مثال آيا کالسکه يا
دوچرخه اجازه قرار گرفتن در راھرو را دارند .کفش ،کيسه ھای
زباله و جعبه ھای نوشابه در پله ھا و راھرو نگھداری نميشوند .عالوه
بر اين ممکن است برای استفاده از باغچه ،اتاق لباسشويی و زير
که مستاجرين
شيروانی مقررات مشخصی تعيين شود
موظف به رعايت کردن آن ميباشند.

 ٣اطالعات عمومی
اگر آپارتمان ھا يا خانه ھای اجاره شده فروخته شوند ،قراردادھايی
بسته شده اند برای مستاجران معتبر ميباشند.
که با مالک قبلی
در صورت موجود بودن آسانسور ،ھزينه تعمير و نگھداری آن به
عھده کليه مستاجران خواھد بود ،حتی کسانی که در طبقه ھمکف
زندگی می کنند و از آن استفاده نمی کنند .اگر کابل تلويزيون ارائه
شده باشد ،ھزينه آن نيز بايد توسط مستاجران پرداخت شود؛ اين نيز
صرف نظر از استفاده آن است.
بنابراين ،قبل از اينکه اجاره نامه بسته شود ،تمامی نکات مبھم بايد
روشن شوند .اگر مشکلی داريد ،می توانيد با انجمن ھای مربوطه،
اتحاديه ھا ،سازمان ھا يا وکالی متخصص در قانون اجاره نامه تماس
بگيريد.

:مراجع ھمکاری مشارکتی
„Kaufhaus mit Herz“
Sozialkaufhaus der AWO
Am Aschenbergplatz 14-16
36039 Fulda
:ساعت ھای کاری
 بعد از ظھر١  صبح تا١٠
 عصر۶  بعد از ظھر تا٣

دوشنبه – جمعه

caritasverband für die Regionen
()انجمن کاريتاس برای مناطق
Fulda und Geisa e. V.
( )صرفه جويی در مصرف انرژیEnergiesparcheck
Wilhrlmstraße 8 und 10
36037 Fulda
٠۶۶١-٢۴٢٨٣۶۶ :تلفن
Grümel Möbelmarkt und Elektrogeräterecycling
()بازار مبلمان گرومر و بازيافت لوازم الکتريکی
Steubenallee 6
36041 Fulda
:ساعت ھای کاری
 ظھر١٢:٣٠  صبح الی٩
 عصر۵  بعد از ظھر الی١:٣٠

دوشنبه – جمعه

