
 به نام خدا

 اقامتگاهقرارداد اجاره 

. ............................................... کدملیبه  .................................. فرزند ................................................... خانم/آقای )موجر(میزباناین قرارداد بین 

 مهمان و........................................... با شماره همراه.................... ......................................................................................................................... ساکن

 ساکن.................................. .................. کدملی.............. به ........................... .......... فرزند...................................................... خانم/آقای)مستاجر(

  گردد.......... با شرایط زیر منعقد می................................................................ و شماره همراه ...............................................................

 موضوع قرارداد : 1ماده 

مشتمل بر ........... اتاق خواب با حق  ..................................................................  واقع در....................دانگ  ۶ست از اجاره ا اجاره عبارتمورد 

رسیده  )مستاجر(مهمانکه به رویت  .......................................... و امکانات و تجیزات شامل  اشتراکیگاز بصورت و آب  ،برقاز استفاده 

 .و مورد قبول قرار گرفته است

 مدت اجاره :  2ماده  

 است. 1۳   /    /ساعت  ................ تاریخ     الی  1۳   /     /    تاریخ ...ساعت ....مدت اجاره ............. روز از 

 اجاره بها و نحوه پرداخت :  ۳ماده 

..........................   مبلغکه  تومان............ ، از قرار روزانه مبلغ .................................. تومانمیزان اجاره بها جمعاً ................................................ 

به صورت نقدی  در تاریخ  ....................................... تومان تومان به صورت بیعانه در ابتدا پرداخت شده و مابقی به مبلغ ..................

 شود. پرداخت می

 )موجر(میزبانبه امانت نزد  شناسنامه به نام ........................./عدد کارت ملی ...............)مستاجر(مهمانجهت تضمین واحد فوق الذکر 

 دهد.قرار می

 شرایط قرارداد:  4ماده 

مکلف است به نحو   )مستاجر(مهمان. استفاده نماید (مسکونی)ف منظور قرارداد البر خ اقامتگاهتواند از نمی )مستاجر(مهمان– 4-1 

 . استفاده نماید اقامتگاهمتعارف از 

 . استفاده کند اقامتگاهرا به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از  اقامتگاهحق استفاده از  )مستاجر(مهمان- 4-2 

موضوع  (دستگیره ها و.......درب و پنجره ها و شیشه ،قفل و اقامتگاه )و خود  اقامتگاهل داخل یپرداخت هرگونه خسارت به وسا- 4-۳ 

 . است )مستاجر(مهمانتحویل داده شده است بر عهده  )مستاجر(مهمانکه همگی سالم و بدون هیچ نقصی به  1ماده 

. در تحویل دهد )موجر(میزبانرا به همان وضعی که تحویل گرفته به  اقامتگاه، مکلف است در زمان تخلیه )مستاجر(مهمان- 4-4 

 . متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود )مستاجر(مهمان، تث خساراصورت حدو



 )موجر(میزبانای تخلیه و به را بدون هیچگونه عذر و بهانه اقامتگاه، مکلف است به محض اتمام مدت اجاره )مستاجر(مهمان- 4-۵

 )موجر(میزبانرا رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به  اقامتگاه )مستاجر(مهمانچنانچه  .تسلیم نماید

 بپردازد )موجر(میزبانتصرف بعد از اتمام قرارداد به  روزهای جریمهبعنوان  تومان ...................خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ 

. 

درصد از اجاره یک روز به  10، معادل اقامت، به ازای هر ساعت جهت افزایش زمان )مستاجر(مهماندر صورت درخواست  - 4-۶ 

 . گرددعنوان هزینه اقامت اضافه محسوب می

 . است اقامتگاهدر  اسالمیموازین کامل  مکلف به رعایت )مستاجر(مهمان -7-4 

 اقامتگاهدارد که مسئولیت هرگونه کشف جرم و فساد و استفاده نامشروع از می اعالم کامل سالمتدر صحت و  )مستاجر(مهمان- 4-۸ 

 . بوده و شخصا پاسخگو خواهد بود )مستاجر(مهمانمتوجه ، موضوع قرارداد

 : اختیارات ۵ماده  

 گردید. ساقطاز طرفین  ،از جمله انجام اموری که موجب فریب شود و حق برهم زدن معامله بدون اطالع طرف مقابل اختیاراتکلیه 

 

بین طرفین تنظیم ، امضاء و که حکم واحد را دارند دو نسخه ماده و در  ۵در ساعت ................  1۳    /    /    این قرارداد در تاریخ

 مبادله گردید . 

 

 )مستاجر(مهمانامضا  نام و                                                                                                       )موجر(میزبانامضا نام و  


