
Immigratie
Huisvesting

Huisvesting - Huren
Nederlands Hongaars
Ik zou graag _______________ huren. Szeretnék _______________ bérelni.

Aangeven dat u iets wil huren

een kamer szoba
Type accomodatie

een appartement lakás
Type accomodatie

een studio stúdiólakás / garzon
Type accomodatie

een vrijstaande woning ház
Type accomodatie

een half-open bebouwing ikerház
Type accomodatie

een gesloten bebouwing sorház
Type accomodatie

Hoeveel is de maandelijkse huur? Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Vragen hoeveel de huur is

Zijn alle kosten inbegrepen? A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn

Hoeveel is de borg? Mennyibe kerül a letét?
Vragen hoeveel de borg is

Wanneer kan ik de huisvesting komen
bekijken?

Mikor nézhetném meg?

Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen

Het appartement is ________________. A lakás ____________.
Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet
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gemeubileerd bútorozott

Staat van het appartement

ongemeubileerd bútorozatlan
Staat van het appartement

Zijn huisdieren toegestaan? Lehet kisállatokat tartani?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Hoe kan ik wisselen van energieleverancier? Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier

Hoeveel andere huurders zijn er in het
appartement?

Hányan laknak a lakásban?

Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen

Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest? Hányan jöttek már megnézni a lakást?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben

Kan ik de meterstanden bekijken? Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?
Vragen of u de meterstanden kunt bekijken

Hoe lang is de huurperiode? Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Vragen hoe lang de huurperiode is

Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de
buren?

Voltak viták a szomszédokkal?

Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren

Welke renovaties zijn er al gedaan? Milyen javításokat végeztek?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn

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

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd

Wanneer werd de elektriciteit het laatst
bekabeld?

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld
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Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij? Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó

szomszédban?
Vragen wie er woont in het appartement daaronder/daarboven/daarnaast

Is er een parkeerplaats inclusief in de huur? Van parkoló is?
Vragen of u een parkeerplaats heeft

Werd hier ooit iemand vermoord? Történt itt gyilkosság?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord

Werkt ___________ ? Működik a __________?
Vragen of de faciliteiten werken

het sanitair csőhálózat
Faciliteiten

de verwarming fűtés
Faciliteiten

Is de huurbaas verantwoordelijk voor de
reparaties?

A főbérlő felelős a javításokért?

Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties

Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters? Hol a víz- és gázóra?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn

Heeft u handleidingen of garanties op
elektrische toestellen?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen

Wie is de leverancier voor energie, internet en
telefonie?

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie

Waar is de thermostaat? Hol a hőfokszabályzó?
Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien? Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?
Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien
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Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen? Hányan tettek már ajánlatot?

Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen

Hoe lang staat het huis al te koop? Mióta árulják a házat?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat

Waarom verkopen de eigenaars dit? Miért árulják a házat?
Vragen waarom het huis verkocht wordt

Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond? Mióta élt itt az előző lakó?
Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond

Wat is inbegrepen in de verkoop? Mit foglal magában az értékesítés?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop

Zijn er al verzakkingsproblemen geweest? Voltak problémák a ház süllyedésével?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn

Is er een mogelijkheid tot goedkopere
transfers?

Lehetséges olcsóbban átíratni?

Vragen of er een goedkopere overdracht van juridisch eigendom van het onroerend goed is

Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd
worden?

Miket fognak építeni a környéken?

Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn

Kan u het huis van de markt halen? Abbahagynák a ház árulását?
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden

Waar komen de tegels van de keuken en de
badkamer van?

Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?

Vragen waar de vorige eigenaars de tegels van de keuken en de badkamer gekocht hebben

Waar kwam het vaste meubilair van zoals
bijvoorbeeld de keukenkasten?

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben
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