
Immigratie
Huisvesting

Huisvesting - Huren
Nederlands Pools
Ik zou graag _______________ huren. Szukam _______________ do wynajęcia.

Aangeven dat u iets wil huren

een kamer pokoju (mianownik: pokój)
Type accomodatie

een appartement mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Type accomodatie

een studio kawalerki (mianownik: kawalerka)
Type accomodatie

een vrijstaande woning domu (mianownik: dom)
Type accomodatie

een half-open bebouwing bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Type accomodatie

een gesloten bebouwing szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Type accomodatie

Hoeveel is de maandelijkse huur? Ile wynosi miesięczny czynsz?
Vragen hoeveel de huur is

Zijn alle kosten inbegrepen? Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę
itp.?

Vragen of de kosten voor elektriciteit, gas en water inbegrepen zijn

Hoeveel is de borg? Ile wynosi kaucja?
Vragen hoeveel de borg is

Wanneer kan ik de huisvesting komen
bekijken?

Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?

Vragen wanneer u de accommodatie kan bezichtigen
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Het appartement is ________________. Mieszkanie jest ________________.

Vragen of de accommodatie gemeubileerd is of niet

gemeubileerd umeblowane
Staat van het appartement

ongemeubileerd nieumeblowane
Staat van het appartement

Zijn huisdieren toegestaan? Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Vragen of huisdieren toegestaan zijn

Hoe kan ik wisselen van energieleverancier? Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Vragen hoe u kan wisselen van energieleverancier

Hoeveel andere huurders zijn er in het
appartement?

Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?

Vragen hoeveel andere mensen er in het appartement wonen

Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest? Ile osób oglądało już to mieszkanie?
Vragen hoeveel mensen het appartement al bezichtigd hebben

Kan ik de meterstanden bekijken? Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji
elektrycznej i gazowej?

Vragen of u de meterstanden kunt bekijken

Hoe lang is de huurperiode? Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Vragen hoe lang de huurperiode is

Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de
buren?

Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?

Vragen of er meningsverschillen zijn tussen de buren

Welke renovaties zijn er al gedaan? Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Vragen welke renovaties er al gedaan zijn

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

Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była
ostatnia inspekcja?

Vragen hoe oud de boiler is en wanneer deze het laatst werd geïnspecteerd
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Wanneer werd de elektriciteit het laatst
bekabeld?

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?

Vragen wanneer het appartement het laatst werd bekabeld

Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij? Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w
mieszkaniu obok?

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

Is er een parkeerplaats inclusief in de huur? Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Vragen of u een parkeerplaats heeft

Werd hier ooit iemand vermoord? Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Vragen of iemand hier ooit werd vermoord

Werkt ___________ ? Czy ___________ działa?
Vragen of de faciliteiten werken

het sanitair instalacja wodno-kanalizacyjna
Faciliteiten

de verwarming ogrzewanie
Faciliteiten

Is de huurbaas verantwoordelijk voor de
reparaties?

Czy właściciel odpowiada za naprawy?

Vragen wie er verantwoordelijk is voor de reparaties

Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters? Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Vragen waar de gas- en elektriciteitsmeters zijn

Heeft u handleidingen of garanties op
elektrische toestellen?

Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje
urządzeń elektrycznych?

Vragen of er handleidingen en garanties zijn op de elektronische toestellen

Wie is de leverancier voor energie, internet en
telefonie?

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?

Vragen wie de leverancier is voor energie, internet en telefonie
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Waar is de thermostaat? Gdzie jest termostat?

Vragen of u de thermostaat kan bezichtigen

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien? Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Vragen of u het gas veiligheidscertificaat kan zien

Huisvesting - Kopen
Nederlands Pools
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen? Ile ofert kupna domu złożono?

Vragen hoeveel biedingen het huis al heeft gekregen

Hoe lang staat het huis al te koop? Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Vragen hoe lang het huis al te koop staat

Waarom verkopen de eigenaars dit? Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Vragen waarom het huis verkocht wordt

Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond? Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

Vragen hoe lang de verkoper er heeft gewoond

Wat is inbegrepen in de verkoop? Co obejmuje umowa sprzedaży?
Vragen wat inbegrepen is in de verkoop

Zijn er al verzakkingsproblemen geweest? Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Vragen of er enige verzakkingsproblemen zijn

Is er een mogelijkheid tot goedkopere
transfers?

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności
nieruchomości?

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

Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd
worden?

Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?

Vragen wat de ontwikkelingsprojecten van dat gebied zijn

Kan u het huis van de markt halen? Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Vragen of het huis van de markt gehaald kan worden
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Waar komen de tegels van de keuken en de
badkamer van?

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?

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?

Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Vragen waar de vorige eigenaars het vaste meubilair gekocht hebben
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