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TAFLEN FFEITHIAU TENANTIAID - Proses gosod tai 
  
TREFNIADAU CAEL GOLWG DROS YR EIDDO - Bydd pob ymweliad yng nghwmni aelod o'n tîm a byddwn 
yn cyfarfod â chi yn yr eiddo. Dylech fod ar amser, ac yn rhoi gwybod i ni os oes rhaid i chi ganslo. Efallai 
y bydd angen rhybudd o 24 awr i gael mynediad i rai eiddo. 
 
BLAENDALIAD - Unwaith y byddwch wedi penderfynu rhentu eiddo gyda ni, bydd angen blaendal i ni o 
£200. Byddwn yn tynnu yr eiddo yr ydych wedi ei ddewis oddiar y farchnad rhentu ac yn canslo unrhyw 
ymweliadau eraill sydd wedi eu trefnu. Mae'r £200 yn cael ei dynnu o rent y mis cyntaf ar bwynt 
llofnodi'r cytundeb. Os ydych yn penderfynu am unrhyw reswm i beidio a mynd ymlaen â'r denantiaeth, 
neu os nad ydi’r tystlythyrau yn foddhaol, mae’r blaendal yn cael ei fforffedu. 
 
GEIRDA A FFIOEDD - Bydd angen i ni gynnal gwiriadu tystlythyrau arnoch cyn y gallwch symud i mewn. 
Byddwch yn derbyn e-bost gan y cwmni Rent4Sure yr ydym yn ymgysylltu a nhw, i wireddu eich geirda. 
Bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen maent yn ei anfon atoch. Byddant yn ymgymryd â gwiriad 
credyd cyflogwr a chyfeirnod landlord blaenorol. Mae hon yn weithdrefn gyfrinachol ac ni fydd unrhyw 
wybodaeth a gawn yn cael ei ddatgelu heb eich caniatâd. 
 
Y gost ar gyfer gwirio yw £210 y pen, gan gynnwys TAW. Bydd angen y ffi hon o fewn 3 diwrnod ar ôl 
derbyn eich blaendal. Os oes angen gwarantydd (er enghraifft, os yr ydych yn fyfyriwr neu ar incwm isel) 
y pris fesul gwarantwr yw £30, gan gynnwys TAW. 
 
Gallwch dalu gyda cherdyn debyd neu gredyd, ond nodwch, fodd bynnag, bod codi tâl bychan am 
gardiau credyd. Mae'n well gennym beidio â chymryd arian parod. 
Os nad ydych yn penderfynu i fynd ymlaen â'r denantiaeth am unrhyw reswm, neu os na bydd y 
gwiriadau yn foddhaol, ni all y ffioedd uchod cael eu ad-dalu. 
 
DIWRNOD SYMUD I MEWN - Pan fydd eich tystlythyrau wedi cael eu cwblhau'n foddhaol ac yr rydym 
wedi cytuno eich bod yn symud i mewn i’r eiddo, bydd angen i chi dalu'r hyn sy'n gyfateb i 6 wythnos o 
rent i ni fel blaendal difrod, a rhent 1 mis o flaen llaw (llai y £200 taliad blaendal a dalwyd eisoes). Pan 
fyddwch yn symud i mewn, byddwn yn rhoi manylion llawn y cynllun blaendal diogel a gefnogir gan y 
llywodraeth, lle y byddwn yn cadw eich blaendal nes i chi adael yr eiddo. 
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