كيف تجد استوديو أو شقة أو منزل؟
•1
امأل نموذج االستالم وتعال إلى المؤسسة مع فرانك إلجراء مقابلة .
2.
.تحصل على األولوية  1أو األولوية  2أو األولوية  .3فقط مع األولوية  1تحصل على الدعم الكامل
األولوية  2أواألولوية  3يمكننا فقط أن نأخذك في طريقك في .
.3
.قم بإنشاء سيرتك الذاتية السكنية :عرض أمثلة ونموذج لسيرتك الذاتية السكنية
.4
ابحث في اإلنترنت عن 'منزل لإليجار في بروج' أو 'شقة لإليجار في بروج
أنت بمفردك :أنت تبحث عن شيء يتراوح بين  400و  550يورو على تطبيقات و مواقع -
 immoweb.beأو 2EHands.be
لديك عائلة :أنت تبحث عن شيء بغرفتي نوم (أو أكثر ألكثر من طفلين ( immoweb.beأو 2EHands.be
– تخصيص هذه اإلعالنات لموقفك!

5.
 .تحقق مما إذا كانت النقاط التالية صحيحة إذا وجدت إعالنًا جيد:
 الميزانية :اسأل مساعدك االجتماعي عن الحد األقصى إليجارك (التكاليف العامة أو النقابية)متضمن) .بالنسبة للشخص وحده  ،هذا هو  550يورو  ،للتحقق من األسرة مع مساعدك!
 بمجرد حصولك على العنوان  ،قم بحساب Mobiscore 7 .إمكانية الوصول :على األقلMobiscore
 EPC:لضمان عدم دفع الكثير مقابل الغاز والكهرباء  ،يمكن أن يكون
بحد أقصى EPC 400
 -عدادات خاصة أم جماعية؟ هل يحق لك الحصول على معدل اجتماعي؟

عدد غرف النوم 0 :أو  1لشخص واحد  2 ،ألسرة من  ، 4على األقل  3إلى  4ألسرة من - 7

6.
هل هو مالك خاص (وليس وكالة عقارية) أم وكالة عقارية جيدة؟ الشخص العادي أفضل من
وكالة عقارات .في بروج  ،فقط مكاتب العقارات الموجودة على اليسار هي على استعداد للتأجيرة
للقادمين الجدد .

.7
:لديك األولوية  1أرسل لنا أسألتك و إعالناتك عبر الواتس
يمكنك إرسال رابط أو عنوان
  .يمكنك إرسال رابط أو عنوان للشقة أو المنزل عبر الواتس اب .هل رأيت عالمة "لإليجار"؟ ثم صورة واضحة للعالمة وبالتأكيد أرسل العنوان-
هام :عرض العقارات المباعة من قبل يتم تأجير مكتب-
أوالا موقع الويب الخاص به .Immo
 .نتحقق من اإلعالن ونتصل بالمالكين أو المكاتب العقارية لترتيب زيارة. -نحن نوجه الزيارة ونتأكد من أن التعامل يسير بسالسة

