בדיקת דירה לפני קנייה
הנם שרות מקיף המתחיל לפני קנייה באמצעות חברתנו בדק בית בדיקת השירותים הניתנים בנושא
בבחינת התרי הבניה ומפרט תכני לדירה ונגמרים בדו"ח מקיף הכולל את כל הממצאים והליקויים
.אשר נמצאו בדירה .כמו כן מתן אומדן תיקונים לאותם ליקויים
רכישת דירה או בית היא צעד גדול ומרגש בחייו של אדם .התרגשות ,חששות והפרטים הרבים
שיש לחשוב עליהם נוטים להשכיח מאיתנו את החשיבה לעתיד הרחוק יותר ,על התרחישים
האפשריים בעת המגורים בדירה לאורך השנים .בדיקת דירות או בדיקת בית לפני קניה היא
חשובה ביותר שכן במקרים רבים מוכרים אינם מספרים את כל האמת "והפרטים הקטנים" בנוגע
לדירה .פרטים כמו סדק קל בקיר של חדר השינה או פיצוץ ביוב בשירותים מהחצי שנה האחרונה
שטופל כלאחר יד .
מעוניינים בבדיקת דירה לפני קניה? למידע נוסף צרו קשר עוד היום עם חברת יוזן וקבעו פגישת
ייעוץ ראשונית ללא התחייבות
מוכרי הדירות מתחלקים לשני סוגים (בכל הקשור לליקוים בבית)
אלה אשר מתחמקים וחוששים מגילוי האמת מאחר שפוחדים מצניחתו האוטומטית של
המחיר ,עקב הצורך בשיפוץ או אחרים אשר סבורים בתום לב אמיתי כי הפרטים הללו אינם
משמעותיים כל כך .יש להיזהר מפני כאלה ולבקש לבצע בדיקת דירה לפני קניה או בדיקת בית
לפני קניה ורכישת ,פרט ,אשר עשוי להוות השקעה יחסית מרכישת הדירה ,אך תמנע מכם

נזקים משמעותיים בעתיד.
כאשר מגיעים לבצע בדיקת דירה לפני קנייה חשוב מאוד לבדוק את המצב הסטטורי של
הדירה מול וועדת התכנון והבנייה של המקום ומול היתר הבנייה .יש לציין כי אם ישנה חריגת
בנייה – הרי הבעיה והאחריות עוברים יחד עם הדירה – אל הקונה.
להלן השירותים הנכללים בעבודתנו בבואנו לבדוק דירה:
 עיון בתכנית היתר הבנייה – "גרמושקה" (תוכנית הגשה(. בדיקת הדירה מול היתר הבנייה – וידוא התאמה. בדיקת הבית עצמו – כל חדר וכל פונקציה. בדיקת התאמה לחוק התכנון והבנייה. בדיקת התאמה לתקן הישראלי.בדיקת התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי.בדיקת הדירה לאיתור נזילות ורטיבויות אם קיימות.אם מדובר בבית צמוד קרקע ,בדיקת החצר ,הבנוי הקיים בחצר כולל גדרות.צילום הליקויים ותיעודם.1

אומדן עלויות התיקון לכל ליקוי וליקוי.הפקת דו"ח מפורט – הקביל בבית המשפט – המתעד את כל הליקויים שנמצאו (אםנמצאו) וכאמור הערכה כספית לתיקון הליקויים.

אפשרויות למו"מ יעיל בעת רכישת הדירה בדיקת דירה לפני קניה
ביצוע בקרת וביקורת מבנים ובקרת דירות מיד שניה ,הן יתרון אשר בהשקעה לא גדולה עשויות
לתת לכם אופציה למשא ומתן בדבר המחיר הסופי של הדירה או לחילופין השתתפות בשיפוצים
של הדירה .איש הנדסה מקצועי בבואו לבצע בדיקת דירה חדשה או יד שניה ,יבדוק גם את
המעטפת החיצונית של המבנה ,טרם מתן חוות הדעת ,זהו כלי מיקוח נוסף שעשוי לשחק לידיכם,
בעת ניהול המו"מ לרכישת הנכס ,ולהוזיל את מחירו ,באחוזים משמעותיים.
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