چگونه یک آپارتمان یا خانه پیدا کنید ؟
-۱فرم ثب تنام را پر کنید و برای گفتگوی اولیه ب ه ٬٬کافه خانه ٬٬بیایید.
-۲سپس به شما یکی از اولوی تهای یک ،دو یا سه داده م یشود .تنها در ٬٬اولویت یک ٬٬حمایت کامل را دریافت م یکنید .در
٬٬اولویت دو و اولویت سه ٬٬ما تنها راه را به شما نشان م یده یم.
-۳یک رزوم هی خانه درست کنید .برای دیدن نمون هها و قال بهای رزوم هی خانه اینج ا را کلیک کنید.
-۴در اینترنت این عبارات را جستجو کنید:
Huis te huur in Brugge
Appartement te huur in Brugge
تنها ز ندگی م یکنید :در وبسای تهای زیر د نبال خان های با قیمت بین  ۴۰۰تا  ۵۲۵یورو باشی د:
www.2dehands.be
www.immoweb.be
با خانواده زندگی م یکنید  :دنبال خ انهای با دو اتاق خواب باشید )یا اتا قهای بیشتر اگر بیشتر از دو بچه دارید(
این جستجوها را بر اساس شرایط خودتان تغییر دهید.
-۵اگر گزین هی مناسبی پیدا کردید نکات زیر را کنترل کنید:
بودجه :از مسئول  ٬٬ا ِس ام ِو  ٬٬خودتان بپرسید تا چه مبلغی اجازه دارید به عنوان اجاره پرداخت کنید) مبلغی ک ه
باید شارژ ساختمان و هزی ن ههای اضافی را شامل شو د( .برای مجردها  ۵۲۵یورو است و برای خانواده از
مسئو لتان بپرسید.
قابل دسترس بودن  :از وبسایت زیر استفاده کنید تا امتیاز قابل دسترس بودن خانه را محاسبه کنید .این امتیاز باید حداقل ۷
باشد:
Mobiscore
ضریب مصرف انرژ ی :برای اینکه هزینههای زیادی برای گازو برق پرداخت نکنید ،ضریب انرژی باید حداکثر  ۴۰۰باشد.
کنتور مشترک دارید یا اختصاص ی :آیا واجد شرایط تعرفه سوسیال ه ستید؟
ِ
تعداد اتاق خوا ب :برای مجردها تعداد اتا قها از  ۰تا  ،۱برای خانواده چهارنفره  ۲اتاق ،برای خانواده  ۷نفره حداقل  ۳یا
 ۴اتاق.

-۶آیا از خو د صاحبخانه اجاره م یکنید یا از بنگاه معامالت ملک ی خوب؟ صاحبخانه از بنگاه بهتر است .در شهر
بروژ تنها ب نگاههای سمت چپ تصویر به تازهواردها خانه اجاره م یدهند.

-۷اگر واجد شرایت ٬٬اولویت یک ٬٬هستید از طریق وات سپ آگه یهای خان های که پیدا کرد هاید را برای ما بفرستید:
لینک آگهی را بفرستید .اگر در خیابان تابلوی ٬٬برای اجاره ٬٬را دیدید یک عک س خوب بگیرید و به همراه آدرس بفرستید.مه م:
برای خان ههایی که از طریق بنگاه اجاره داده م یشوند ابتدا وبسایتشان را نگاه کنید.
 ما آگهی را بررسی می کنیم و با صاح بخانه یا بنگاه تماس م یگیریم تا برای یک بازدید قرار بگذاریم.-ما در هنگام بازدید شما را همراهی م یکن یم تا همه چیز به خوبی پیش برود.

