
قولنامه ویال که باید به نکات نوشتن 

 !آنها توجه کرد
قولنامه مهم ترین چیزی است که در هنگام خرید ویال باید توسط مامور ثبت 
اسناد تنظیم شده و امضا شود. اگر شما قولنامه ای نداشته باشید که ثابت 
کند شما مالک ویال هستید؛ هر کیس یم تواند ادعای مالکیت ویال را کند. اما 

رید قولنامه را یم نویسید باید نکایت را در آن ذکر کنید. اگر یم وقیت که دا
آشنا شوید؛ ما به شما پیشنهاد یم کنیم   الکات نوشتن قولنامه وین خواهید با

 .که ادامه این مقاله را از دست ندهید و با وب سایت ما همراه باشید

 

 نکات نوشتن قولنامه ویال
آشنا کنیم باید ابتدا بدانید که  نکات نوشتن قولنامه ویال قبل از اینکه شما را با

قولنامه چیست چه کاربردی دارد تا بتوانید به بهتر نکایت که در بخش های 
بعدی خواهیم گفت را درک کنید. ابتدا به سراغ اسم آن یم رویم. اگر به اسم 
قولنامه دقت کنید از دو واژه قول و نامه ساخته شده است و این دو در کنار 

یل یم دهند. به زبان ساده قولنامه، نامه ای است که در آن هم قولنامه را تشک
قول یا تعهدی نوشته یم شود که برای مدت طوالین ماندگار بوده و دیگر کیس 
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قانون مدین قولنامه را  ۱۰نتواند حرف خود را پس بگیرد. با توجه به ماده 
امه قراردادی خصویص بین افرادی است که آن را تنظیم کرده اند. این قولن

نباید مخالف صریح قانون باشد وگرنه که هیچ اعتباری نخواهد داشت. اگر در 
کنیم با مشاورین ما یم را دارید پیشنهاد نخرید ویال در کردا این روز ها قصد

 .ارتباط برقرار کنید

 

 نکات مفید برای نوشتن قولنامه ویال
در بخش قبیل شما توانستید با توضیحات خویب برای قولنامه آشنا شوید که 
به شما در شناخت آن کمک بسیار زیادی یم کنند. اما در این بخش از مقاله 

را بگوییم تا از آنها در عقد  نکات نوشتن قولنامه ویال یم خواهیم به شما
یا هر ویالی دیگری استفاده کنید. پس ادامه این  نمدرن در کردا قولنامه ویال

 .بخش را از دست ندهید

  غیر از طرفین یعین بهتر است که قولنامه خرید ویال توسط شخیص به
خریدار و فروشنده نوشته شود. چون ممکن است که در این بین 
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اختالفایت رخ دهد و اگر شخص سویم این قولنامه را تنظیم کند یم 
 .تواند بهتر اختالفات را حل کند

کیس که یم خواهد قولنامه را بنویسد باید حتما از یک نوع خودکار استفاده 
 .و رنگ متفاوت یا از دو نوع خودکار استفاده نکندکند و به هیچ عنوان از د

 که خییل از افراد به آن توجه نیم  نکات نوشتن قولنامه ویال نکته دیگر از
کنند این است که شخیص که یم خواهد قولنامه را بنویسد باید حتما 
دارای خط خوانا باشد. به عنوان مثال وقیت که نویسنده قولنامه دست 

اشد موقع خواندن قولنامه خییل سخت یم توان آن خط خویب نداشته ب
را خواند. حیت ممکن است که یک عدد را اشتباه بخوانید و مشکالت 
زیادی برای شما به وجود بیاید. پس حتما نوشتن قولنامه را به کیس 

 .بسپارید که دست خط خوش و خوانایی دارد
 مدارک  در قولنامه باید اطالعات کامل خریدار و فروشنده از روی

شناسایی مانند کارت میل و شناسنامه تکمیل شود. نباید از خود طرفین 
بپرسید که به عنوان مثال کد میل شما چند است. باید از روی مدارک 
شناسایی و معتبر تکمیل شود. اگر فروشندگان و خریداران بیشتر از یک 

ل گردد نفر بود باید حتما اطالعات تمام آنها از روی مدارک معتبر تکمی
هم باید حتما به همین  نویال در برغا که به عنوان به مثال برای خرید

 .شکل باشد
  اطالعات و مشخصات ویال مانند باید به صورت دقیق و کامل در قولنامه

. باشد یم ”ویال قولنامه نوشتن نکات“ر شود. این ییک از مهم ترین ذک
 اعتبار قابل که رسیم سند روی از باید نیز مشخصات و اطالعات این

 اگر. نیست درست فروشنده از آن پرسیدن از شود تکمیل است
 پسیت کد کردن وارد با شود؛ ثبت رهگیری کد سامانه در شما قولنامه

اطالعات ویال را مشاهده کنید و تمام آنها در قولنامه  تمام توانید یم ملک
 .به صورت خودکار نوشته یم شود

  ،اگر ملک از دیگر امالک همسایه تفکیک شده است باید شماره پالک
شماره قطعه، بخش، شهر و منطقه ثبیت را بر اساس قولنامه رسیم که 

ر باالیی معتبر است در قولنامه ذکر شود. این مشخصات از اهمیت بسیا
برخوردار است. چون این اطالعات مربوط به آدرس ویال یم باشد و باید 

 .دقیق باشند
  ییک دیگر از نکات نوشتن قولنامه ویال که باید به آن توجه کرد این است

که حتما قیمت ویال را به عدد و هم به حروف در قولنامه بنویسید. این 
و دستکاری کردن آن را تقریبا  کار یم تواند اعتبار قیمت را باالتر ببرد

 .غیر ممکن یم سازد
  برخی از اوقات ممکن است که مالک و یا همان فروشنده ویال به کیس

یا نمایندیگ وکالت داده باشد که قولنامه را به جای او امضا کند. حتما 
شما باید مشخصات سند وکالت یا نمایندیگ را در قولنامه ذکر کنید تا 

 .و نشویدبعدا با مشکل روبر 

   ییک دیگر از مسائل مهم در نکات نوشتن قولنامه ویال این است که
خییل از زمان ها پیش یم آید خریدار یم خواهد بخیش یا تمام قیمت 
ویال را با استفاده از چک بپردازد. چون باید تمام جزییات هزینه و نحوه 
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مانند  انتقال آن در قولنامه معلوم باشد؛ باید حتما مشخصات کامل چک
 .ذکر شود… مبلغ، شناسه و

  وقیت قولنامه را به صورت دستنویس یم خواهید تنظیم کنید و به صورت
چایپ نیست؛ ممکن است که خط خوردیگ در آن به وجود بیاید. شما 
باید در بخیش که برای توضیحات در نظر گرفته شده است؛ توضیحی 

ین خطوط قولنامه درباره با آن خط خوردیگ بنویسید. به هیچ عنوان ب
 .چیزی را ننویسید

  اگر گواهی پایان کار ویال قدییم است؛ باید در قولنامه ذکر شود که در
 .هنگام ثبت سند رسیم مالک باید پایان کار جدید برای ویال ارائه بدهد

  در قولنامه باید حتما تاریخ دقیق ذکر شود و همچنین در زمان عقد این
شنده باید در دفترخانه حضور داشته قولنامه هم خریدار و هم فرو

نکات  باشند. همچنین نوشتن شماره دفترخانه و آدرس دقیق آن نیز از
 .یم باشد نوشتن قولنامه ویال

 

 کالم آخر درباره با نکات نوشتن قولنامه ویال
نکات نوشتن  شما در این مقاله که از وب سایت ما منتشر شده است با

آشنا شدید. همچنین توانستید به معین دقیق قولنامه آشنا شوید.  قولنامه ویال
 .از اینکه با وب سایت ما همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم



 

 


