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Surat Kebijakan / Perjanjian / Komitmen Survey Properti 

 
Mohon untuk melakukan survey, membuat janji terlebih dahulu agar kami dapat 

siap untuk mendampingi dan mempersiapkan kedatangan anda dengan baik di lokasi 
properti yang akan di survey. 

Sebelum melakukan survey, kami mohon untuk anda bisa menandatangani 
perjanjian / komitmen survey berikut ini. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama  : 
Alamat  : 
Nomor KTP  : 
No Telp / HP : 
 
Bertindak sebagai  
a. Pribadi  

Sesuai data di atas  
 
b. Perwakilan Agency: 

Nama Agency:  
 

Berkomitmen untuk membuat kesepakatan, yaitu, jika saya atau Agency saya 
ketika melakukan survey dengan ini berkomitmen dan berjanji bahwa jika saya atau ada 
klien agency saya, yang ingin jadi membeli properti yang sudah saya survey, baik saya 
yang bertindak mewakili pribadi saya sendiri, maupun bertindak mewakili Agency saya, 
saya berjanji dan berkomitmen untuk tetap berhubungan dengan Bapak Arbi Sinaga 
sebagai Owner Bandung Graha Grace atau dengan staff marketing Bandung Graha 
Grace lainnya ketika ingin melanjutkan ke proses pembelian atau penyewaan properti 
yang saya sudah survey.  

Dengan ini saya menyatakan, bahwa benar saya telah melakukan survey 
properti dengan mendapatkan informasinya dari www.gudangpropertibandung.com yang 
di kelola oleh CV. Bandung Graha Grace dan telah menghubungi bapak Arbi Sinaga atau 
staff marketing lainnya. 

Perjanjian / komitmen ini saya akan tepati, dan jika di masa mendatang 
diketahui bahwa ada properti yang telah di survey oleh saya dan ternyata telah terjadi 
transaksi pembelian atau penyewaan properti yang sebenarnya informasinya di dapatkan 
dari hasil survey yang di kelola oleh CV. Bandung Graha Grace sebagai pengelola dan 
pemilik website www.gudangpropertibandung.com maka saya atau agency yang saya 
wakili menyatakan bersedia dikenakan penalti atau charge sebesar 5% dari harga jual 
properti dan 10% dari harga sewa properti tersebut jika saya melakukan transaksi 
pembelian atau penyewaan properti tersebut tanpa sepengetahuan pihak 
www.gudangpropertibandung.com  / CV. Bandung Graha Grace yang dalam hal ini 
diwakili oleh Bapak Arbi Sinaga / Staffnya. 

 
Hormat kami,        Menyetujui, 

   
( Arbi Sinaga)                          (                                       ) 
 

SETELAH DITANDA TANGANI HARAP EMAIL (FAX) KEMBALI 
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