Sửa đổi căn nhà

Người thuê nhà có nên được phép thực hiện một số sửa đổi nhất
định đối với căn nhà mà không cần xin phép chủ nhà hay không?

 ác cách thức
C
khác nhau
•
•

Cho phép người thuê nhà thực
hiện các sửa đổi nhỏ không
ảnh hưởng đến căn nhà về
mặt cấu trúc.
Cho phép chủ nhà từ chối yêu
cầu sửa đổi nhỏ, nhưng chỉ
trong một số trường hợp nhất
định hoặc theo lệnh tòa.

	
Hãy cho chúng tôi biết ý
kiến của quý vị...
•

Người thuê nhà nên được phép thực hiện loại
sửa đổi nào đối với căn nhà (ví dụ: sơn phết
hoặc gắn móc treo tranh hoặc thanh vịn tay)?

•

Khi nào thì hợp lý để chủ nhà từ chối những sửa
đổi nhỏ?

•

Chủ nhà có nên được phép đòi người thuê nhà
nộp “tiền thế chân sửa đổi” để trang trải chi phí
phục hồi căn nhà khi hợp đồng thuê nhà kết thúc
hay không?

•

Nếu có tiền thế chân sửa đổi, khoản tiền hợp lý
là bao nhiêu?

Dễ dàng đóng góp ý kiến!
Muốn nộp ý kiến đóng góp:
consultations@dmirs.wa.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về cuộc đánh giá RTA:
www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview
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