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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Ik zou graag _______________ huren.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة een kamer

نوع المسكن

شقة een appartement

نوع المسكن

شقة كبيرة een studio

نوع المسكن

منزل منفصل een vrijstaande woning

نوع المسكن

منزل شبه منفصل een half-open bebouwing

نوع المسكن

منزل ذي شرفة een gesloten bebouwing

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Hoeveel is de maandelijkse huur?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Zijn alle kosten inbegrepen?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Hoeveel is de borg?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Het appartement is ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة gemeubileerd

وضع الشقة

غير مفروشة ongemeubileerd

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Zijn huisdieren toegestaan?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Kan ik de meterstanden bekijken?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Hoe lang is de huurperiode?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Welke renovaties zijn er al gedaan?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst
geïnspecteerd?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Werd hier ooit iemand vermoord?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Werkt ___________ ?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة het sanitair

المرافق

التسخين de verwarming

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Waar is de thermostaat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Hoe lang staat het huis al te koop?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Waarom verkopen de eigenaars dit?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Wat is inbegrepen in de verkoop?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Kan u het huis van de markt halen?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer
van?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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