
Immigration
Bolig

Bolig - Leje
dansk kinesisk
Jeg leder efter en/et ____________ at leje. 我在寻找租用 _______________ 。

Angiv at du gerne vil leje noget

værelse 房间
Indlogeringstype

lejlighed 公寓
Indlogeringstype

etværelseslejlighed 单人套间
Indlogeringstype

parcelhus 独立住宅
Indlogeringstype

doppelthus 半独立住宅
Indlogeringstype

rækkehus 排屋
Indlogeringstype

Hvor meget er den månedlige leje? 每月租金多少？
Spørg hvor meget lejen er

Er forbrug inklusiv? 请问电气水费包含在月租里面吗？
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv

Hvor meget er indskuddet? 押金多少？
Spørg hvor meget indskuddet er

Hvornår kan jeg komme og se stedet? 我什么时候可以过来看房？
Spørg hvornår du kan se stedet

Lejligheden er ________________. 这间公寓________________。
Angiv om stedet er møbleret eller ej
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møbleret 提供家具

Lejlighedens stand

ikke møbleret 不提供家具
Lejlighedens stand

Er husdyr tilladt? 请问可以养宠物吗？
Spørg om husdyr er tilladt

Hvordan kan jeg skifte energiforsyning? 我如何更换能源供应商？
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning

Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden? 这间公寓里还有几个租客呢？
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden

Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

有多少人已经看过这间公寓了？

Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede

Må jeg se gas- og elmåleren? 我能否看一看电气安装检查表/报告？
Spørg om du må se gas- og elmåleren

Hvor lang er lejeperioden? 请问租期多久？
Spørg hvor lang lejeperioden er

Har der været uoverensstemmelser mellem
naboerne?

请问邻居相处和睦吗？

Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne

Hvilke renoveringer er der blevet foretaget? 请问有哪些地方重新装修过？
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget

Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og
hvornår er den sidst blevet kontrolleret?

请问热水器使用多久了，以及上一次检查是何时？

Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret

Hvornår blev der sidst trukket ledninger i
lejligheden?

请问上一次公寓重组电路是何时？

Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
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Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved
siden af?

住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁？

Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af

Er der en parkeringsplads inkluderet? 请问包含停车位吗？
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil

Er der nogen der er blevet myrdet her? 这里有发生过命案吗？
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her

Virker _______________? 请问___________能正常运作吗？
Spørg om faciliteterne virker

rørarbejdet 水管设备
Faciliteter

varmeanlægget 暖气
Faciliteter

Er udlejeren ansvarlig for at udføre
reparationer?

请问房东负责维修吗？

Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer

Hvor er gas- og elmåleren? 请问煤气表和电表在哪里？
Spørg hvor gas- og elmåleren er

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier
på de elektriske apparater?

你有电器使用手册和保修卡吗？

Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og
telefoni?

请问谁提供能源、宽带和固定电话？

Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er

Hvor er termostaten? 温度调节器在哪里？
Spørg om du må se termostaten

Må jeg se sikkerhedscertifikatet over
gasinstallationen?

我可以看看煤气安全证明书吗？

Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen
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Hvor mange tilbud har huset fået? 这个房子有多少人愿意买？

Spørg hvor mange tilbud huset har fået

Hvor længe har huset været på markedet? 请问这个房子待价而沽多久了？
Spørg hvor længe huset har været på markedet

Hvorfor flytter sælgerne? 请问房主为什么要卖房呢？
Spørg hvorfor huset skal sælges

Hvor længe har sælger boet der? 请问房主在这里居住多久了？
Spørg hvor længe sælger har boet der

Hvad er inkluderet i salget? 请问哪些包含在售价里？
Spørg hvad der er inkluderet i salget

Har der været nogen sætningsproblemer? 请问是否有沉降问题？
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer

Er det muligt at finde en billigere overførsel af
ejendom?

请问有无便宜点的房产所有权转让？

Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere

Hvad skal der bygges i området i fremtiden? 请问这片区域未来有哪些发展项目？
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er

Kan du tage huset af markedet? 您能把这个房子从卖房市场上下架吗？
Spørg om huset kan tages af markedet

Hvor kommer køkkenet og
badeværelsesfliserne fra?

请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖？

Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser

Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar,
fx køkkenskabe?

请问前任房主在哪里购买的家具，比如碗柜？

Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar
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