
Immigration
Bostad

Bostad - Hyra
svenska nederländska
Jag vill hyra en/ett ________. Ik zou graag _______________ huren.

Ange att du vill hyra någonting

rum een kamer
Typ av bostad

lägenhet een appartement
Typ av bostad

enrumslägenhet een studio
Typ av bostad

fristående hus/villa een vrijstaande woning
Typ av bostad

parhus een half-open bebouwing
Typ av bostad

radhus een gesloten bebouwing
Typ av bostad

Hur mycket är hyran per månad? Hoeveel is de maandelijkse huur?
Fråga hur mycket hyran ligger på

Ingår driftskostnader? Zijn alle kosten inbegrepen?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår

Hur mycket är depositionen? Hoeveel is de borg?
Fråga hur mycket depositionen är

När kan jag komma för en visning? Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fråga när du kan se bostaden

Lägenheten är_________. Het appartement is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
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möblerad gemeubileerd

Lägenhetens skick

omöblerad ongemeubileerd
Lägenhetens skick

Är husdjur tillåtna? Zijn huisdieren toegestaan?
Fråga om husdjur är tillåtna

Hur byter jag energileverantör? Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fråga hur du kan byta energileverantör

Hur många andra personer bor i lägenheten? Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten

Hur många andra personer har varit och tittat
på lägenheten?

Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?

Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten

Kan jag få kolla på
installationskontrollerna/rapporterna för elen
och gasen?

Kan ik de meterstanden bekijken?

Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen

Hur länge är kontraktet? Hoe lang is de huurperiode?
Fråga hur länge kontraktet är

Har det varit någon osämja mellan grannarna? Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna

Vilka renovationer har gjorts? Welke renovaties zijn er al gedaan?
Fråga vilka renovationer som har gjorts

Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

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

Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad

När var ledningarna senast omkopplade? Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
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Vem bor ovanför/bredvid/nedanför? Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under

Finns det en parkeringsplats för min bil? Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil

Har någon blivit mördad här? Werd hier ooit iemand vermoord?
Fråga om någon har blivit mördad där

Fungerar ______? Werkt ___________ ?
Fråga om faciliteterna fungerar

rörläggningen het sanitair
Faciliteter

värmesystemet de verwarming
Faciliteter

Är hyresvärden ansvarig för att utföra
reparationer?

Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?

Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer

Var är gas- och elmätarna? Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fråga var du gas- och elmätarna är

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna

Vilka företag levererar energi, bredband och
hemtelefon?

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon

Var är termostaten? Waar is de thermostaat?
Fråga om du kan se termostaten

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen? Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa
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Hur många har budat på huset? Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

Fråga hur många som har budat på huset

Hur länge har huset varit på marknaden? Hoe lang staat het huis al te koop?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden

Varför säljer ägarna huset? Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fråga varför de säljer huset

Hur länge har säljarna bott här? Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fråga hur länge säljaren har bott där

Var är inkluderat i köpet? Wat is inbegrepen in de verkoop?
Fråga vad som är inkluderat i köpet

Har det varit något problem med sättningarna
på huset?

Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?

Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset

Finns det möjlighet att hitta en billigare
överföring av egendomens äganderätt?

Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?

Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt

Vad kommer att byggas i detta område i
framtiden?

Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?

Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är

Kan du ta bort huset för marknaden? Kan u het huis van de markt halen?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden

Var köpte de tidigare ägarna köks- och
badrumskaklet?

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

Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet

Var köpte de tidigare ägarna de fasta
möblerna?

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna
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