Lekua eta eguna:

BILDU DIRA

Batetik, ERRENTATZAILEA
Izen-abizenak:
Helbidea:
Nortasun agiri zk.:
Egoera zibila:

Bestetik, MAIZTERRA
Izen-abizenak:
Helbidea:
Nortasun agiri zk.:
Egoera zibila:

Bi aldeek, adinez nagusi, ETXEBIZITZAREN ERRENTAMENDU KONTRATU hau formalizatzeko
gaitasuna aitortu diote elkarri.

AZALDU DUTE

I.

Errentatzailea, behean zehazten den etxebizitzaren jabea da, bere jabetza-titulu justu eta legezkoek
frogatzen dutenez.

Helbidea

II.

Maizterra, aurreko adierazpenean aipatutako pisua errentamenduan hartzeko interesatuta dago,
etxebizitza moduan erabiltzeko helburuarekin.

Horrenbestez,

ADOSTU DUTE

1.- Kontratu hau, azaroaren 24ko 29/94 Hiri-Errentamenduen Legean ezarritakoaren arabera
egilesten da eta berton xedatutakoa eta agiri honetan itundutakoa jarraituz eraenduko da.

2.- Errentatzaileak, kontratu honen lehenengo adierazpenean aipatutako etxebizitza, maizterrari

errentamenduan utzi eta ematen dio.

3.- Kontratua, behean zehaztutako epeaz eta daten bitartean izango da indarrean. Kontratuaren
mugaeguna heldutakoan, ezinbestean urtebeteko epeaz luzatuko da, gehienez bost urte arte, maizterrak
errentatzaileari kontratua amaitu baino gutxienez hogeita hamar eguneko aurrerapenaz ez berriztatzeko
xedea adierazi ezean.

Kontratuaren mugaeguna baino hilabete bat lehenago eta indarrean jarri zenetik gutxienez bost
urte igarotakoan, alderdirik ez balio ez berriztatzeko xedea beste alderdiari adierazi, urtez urte derrigorrez
luzatuko da hiru urte gehienez, maizterrak errentatzaileari urte baten amaiera data baino hilabete bat
lehenago ez berriztatzeko xedea adierazi ezik.

4.- Itunduriko hileko errenta

eurokoa da, maizterrak hileko lehenengo sei egunetako epean

ordaindu behar duelarik, errentatzaileak horretarako izendatuko duen banketxe edo kreditu-entitatearen
kontu korronteko sarreraren bidez.

Maizterrak kontratuak irauten duen bitartean, ondorengo kontratu-luzapenetan edo bestelako
berriztapenetan ordainduko duen errenta totala egokitu egingo zaio

ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kontsumorako Prezioen Indize Orokorrari, Estatistikako Institutu Nazionalak edo etorkizunean honen ordez
legokeen erakundeak ezarritakoa. Lehenengo eguneratzerako erreferentzi hilabetea

ko urtarrilaren 1ean

argitaratutako azken indizea hartuko da. Aipatutako eguneratze honen aplikazioaren atzerapen edo
berandutzak ez du ekarriko inolaz ere errentatzaileak errenta eguneratzeko duen eskubidearen ukapen
edo abdikazioa.

5.- Errentaz gain, maizterrak zerbitzu eta horniketen kostua ordainduko du.

6.- Maizterrak, aurretik errentan hartutako etxebizitzaren azterketa zehatza egin ondoren, formalki
adierazten du errendatutako guztia -mota guztietako instalazio, zerbitzu eta elementuak- egoera onean
daudela eta okupatzeko prest dagoela, baita kontratua amaitzen denean egoera berean itzuliko dituela ere.
Honez gain, maizterrak edo bere menpe daudenek etxebizitzan edo eraikinean erabilera txar, omisio edo
arduragabekeriagatik sorturiko kalteen konponketak maizterraren kontura izango dira eta etxebizitzaren
ohiko erabileragatik sortutakoak errentatzailearen kontura.

7.- Errentatzaileak aurretiko eta idatzizko baimena eman ezean, honako debekuak ezartzen dira:
instalazioetako aldaketak eta obrak egitea; etxebizitzan material eta objektu arriskutsuak edota
antihigienikoak edukitzea, edo finkako auzokideen elkarbizitza arrunta galaraz dezaketenak; eraikinaren
eta berau osatzen duten zatien uniformitate estetikoa aldaraz dezakeen edozein elementu jartzea;
maizterraren edo berarekin bizi direnen etxebizitza-beharra ez den bestelako erabilera ematea
etxebizitzari.

8.- Ur, gas, elektrizitate, telefonoko zerbitzuak eta kontagailu-aparailuen bidez indibidualizagarri
diren bestelako edozein zerbitzu maizterraren kontura eta kargura izango dira. Honek zuzenean enpresa
hornitzaileei zuzenean egin beharko die kontratua, kostu guztiak bere kontura direla: dagokien
kontagailuen balizko erosketa eta konponketa, horniketa horien kontserbazio eta konponketa gastuak eta
lege- edo administrazio-aginduz edota xedapen batez egin beharko liratekeen aldaketen kostua. Aurreko
guztia ez dagokio beraz errentatzaileari.

9.- Errentatzaileak etxebizitza eta beronen osagarriak bizigarritasun-baldintza egokietan izateko
beharko liratekeen konponketen berri emango dio maizterrari ahalik eta eperik laburrenean.

Maizterrak jabeari edota honek izendatzen dituen pertsona edo profesionalei etxebizitzan sartzen
utziko die, etxebizitzaren eta beronen elementuen egoera ikuska eta konproba ditzaten edo, errentatutako
etxebizitzan edota eraikinean edozein obra edo konponketa egin dezaten hala behar izanez gero.

10.- Maizterrak espresuki uko egiten die Hiri-Errentamenduen Legeak ematen dizkion onurei eta
eskubide bereziei eta aginduzko izaerarik ez dutenei.

Eta adostasuna adierazteko, agiri honen edukiarekin ados egonik eta berau berretsiz, agiri honen bi
ale izenpetzen dute, efektu bakarrez, buruan esandako lekuan eta datan, (Abokatutzaren Mutualitate
Orokorraren paper tinbratuan, 000000 P, 000000 P, 000000 Py eta 000000 zenbakikoetan).
Errentatzailea: (izen-deiturak)

Sinadura:

Maizterra: (izen-deiturak)

Sinadura:

Oharrak:
. Hegoalderako eredua
. Parentesien artean dauden zatiak ken daitezke:
. Jabegoa pertsona bakar batena denean.
. Kontratua Abokatutzaren paperetan izenpetzen ez denean.
. Azpimarratutako zatiak aldatu: datak, errentaren prezioa...
. Lehendabiziko paragrafoaren egitura eskematikoaren ordez ohikoa nahi izanez gero hauxe da:
Alde batetik errentatzaile gisa, aaaa BBBB CCCC, adinez nagusia, ezkondua, bizilekua Herrian duena,
Kale barri, 29, eta 00.000.000 NAN zenbakiduna.
Eta bestetik maizter gisa, dddd EEEE FFFF, adinez nagusia, bizilekua Herrian duena, Kalezahar 8-1, eta
00.000.000 NAN zenbakiduna.
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