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Tôi cam đoan tuân thủ những điều khoản trên

No Nội dung

Khi sinh sống, khi vào phòng

① Trả tiền của tháng tiếp theo vào ngày ○○ hàng tháng. Khoản tiền là 
○○ yên (Tiền thuê nhà là ○○ yên, Phí ○○ là ○○ yên) .

② Về thủ tục làm hợp đồng điện, ga, nước thì bản thân bạn sẽ tự 
làm. Bản hợp đồng này chỉ là về phí thuê nhà.

③ Phải cởi giầy rồi mới được vào phòng.

④ Không cho người khác mượn, thuê lại phòng.

⑤ Gia đình, người thân, bạn bè v.v. cũng không được sống ở trong 
phòng.

⑥ Không nuôi động vật như thú cưng v.v.

⑦
Vất rác có thể cháy được vào thứ (      ), rác không cháy được thì 
vất vào thứ (   ) của tuần thứ ○, rác tài nguyên thì vất vào thứ  
(      ).

⑧ Không tạo ra các âm thanh lớn. Đặc biệt là vào thời gian từ ○ giờ 
đêm đến khoảng ○ giờ sáng.

⑨ Không để đồ đạc ở hàng lang, cầu thang, hay ban công v.v.

⑩ Sử dụng phòng một cách sạch sẽ. Ngoài ra, đối với các thiết bị đã 
được lắp đặt (○○, ○○) thì vui lòng sử dụng đúng.

⑪ Khi không về nhà trong thời gian dài (Từ ○ tuần trở lên) thì vui 
lòng liên lạc với ○○ trước khi đi ra khởi nhà.

Khi đi ra khỏi phòng (Khi chuyển đi)

⑫ Khi chuyển đi, vui lòng liên lạc trước ○ tháng. Viết vào giấy và gửi 
cho ○○.

⑬ Chuyển đi trước ngày kết thúc hợp đồng (○ ngày).

⑭ Không để lại đồ trong phòng. Ngay cả rác cũng đừng để lại.

⑮ Trả khóa phòng vào ○○.

⑯
Nếu bạn là bẩn phòng, thì bạn sẽ phải trả khoản tiền đó trong số 
tiền đặt cọc (Khoản tiền mà gia chủ đã giữ khi ký hợp đồng). Ví 
dụ, khi có vết bẩn thuốc lá hay mùi khó chịu thì bạn sẽ phả trả 
khoản tiền dọn dẹp.

Nội dung

※Vui lòng sử dụng sau khi chúng tôi chỉnh sửa phù hợp với nội dung của hợp đồng.

Thời gian Năm háng� Ngày
Tên toà nhà� Số phòng
Tên (Ký tên)�
Địa chỉ email�

Danh mục kiểm tra hợp  
đồng thuê nhà




