
Imigração
Acomodação

Acomodação - 
esperanto holandês
Mi serĉas _______________ por lui. Ik zou graag _______________ huren.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron een kamer
Tipo de loĝejo

apartamenton een appartement
Tipo de loĝejo

studĉambron een studio
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon een vrijstaande woning
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon een half-open bebouwing
Tipo de loĝejo

vicdomon een gesloten bebouwing
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Hoeveel is de maandelijkse huur?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Zijn alle kosten inbegrepen?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Hoeveel is de borg?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Het appartement is ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita gemeubileerd

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita ongemeubileerd
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Zijn huisdieren toegestaan?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Kan ik de meterstanden bekijken?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Hoe lang is de huurperiode?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Welke renovaties zijn er al gedaan?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

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

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Werd hier ooit iemand vermoord?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Werkt ___________ ?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto het sanitair
Instalado

la hejtado de verwarming
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Waar is de thermostaat?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco

Acomodação - 
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Kiom da proponoj jam havis? Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Hoe lang staat het huis al te koop?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Waarom verkopen de eigenaars dit?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Wat is inbegrepen in de verkoop?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Kan u het huis van de markt halen?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

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

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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