TERVOLAN VUOKRATALOT OY

Kaikilta täysi-ikäisiltä hakijoilta tarkistetaan luottotiedot

☐Uusi hakemus

☐ Vaihtohakemus
Hakemus vastaanotettu ____/____20_____

ASUNTOHAKEMUS

HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Sivilisääty

☐ naimaton

☐ avoliitto

☐ naimisissa

☐ harkinta-aika

☐ rekisteröity parisuhde

Osoite

Postinro ja toimipaikka

Puhelin

sähköposti

Työ-/ opiskelupaikka

☐ eronnut ☐ leski

alkaen

NYKYISEN ASUMISEN TIEDOT
Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi

Pinta-ala
m²

Vuokra
€/kk

Nykyinen vuokranantaja

AVIO-/ AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Sivilisääty

☐ naimaton

☐ avoliitto

☐ naimisissa

☐ harkinta-aika

☐ rekisteröity parisuhde

☐ eronnut ☐ leski

Asuu hakijan kanssa

☐kyllä

☐ei -> nykyiset asuntotiedot

Osoite

Postinro ja toimipaikka

Puhelin

sähköposti

Työ-/ opiskelupaikka

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

alkaen

☐ Raskaustodistus

Laskettu aika

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

/

20

HAETTAVA HUONEISTO
Kaupungin/Kunnan osa/Kylä

kaikki alueet ☐

h+k/kk

Huoneistotyyppi
Vuokran suuruus enintään

€/kk

tai

h+k/kk

-

Huoneiston pinta-ala

m²

Asuntotyyppi

☐pientalo

☐rivitalo

☐inva

☐seniori

☐ tukiasunto

MUITA TOIVOMUKSIA

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Asunnon tarve alkaen:

☐ Minulla ei ole asuntoa,

Muutettava asunnosta pois viimeistään:

/

/20

alkaen

Syy:

☐ Oman asunnon myynti

☐ Itse irtisanonut

☐

Avio/avoero

☐

Asun vanhempien luona

☐

Vuokrasopimus määräaikainen

☐

Häätö viranomaisen päätöksellä

☐

Vuokranantaja irtisanonut

☐

Asun tilapäisesti sukulaisten/tuttavien luona

☐

Myy syy, mikä?

☐

Vuokrasopimuksen purku

☐

Remontti

☐ Minulla on asunto
Haluan/joudun muuttamaan pois nykyisestä asunnosta

☐ Itsenäistyminen

☐ Oman asunnon myynti

☐ Vuokranantaja irtisanonut

☐ Avio/Avoero

☐ Remontti

☐ Itse irtisanonut

☐ Liian pieni asunto

☐ Perheen perustaminen/ yhteenmuutto

☐ Nykyisen asunnon kunto

☐ Liian suuri asunto

☐ Terveydelliset syyt

☐ Nykyisen asunnon sijainti

☐ Liian kallis asunto

☐ Vuokrasopimus määräaikainen

☐ Muu syy, mikä?

☐ Muutto paikkakunnalle,

/

/20

alkaen

Syy:

☐opiskelujen takia

☐Työpaikan takia

Työnantaja/ opiskelupaikka:
Työ/ opiskelun kesto:

LISÄTIETOA ASUNNON TARPEESTA

Työ/opiskelupaikan sijainti:

☐Muuten vain

TULOT
Hakija

Avio-/avopuoliso

Muut

Vähentämättömät tulot/kk

☐ Ei varallisuutta kenelläkään asumaan tulevalla

VARALLISUUS

☐

Kyllä, omistajan nimi:

☐

Asumisoikeus/osaomistusasunto

☐ osakehuoneisto

☐ omakotitalo

Kiinteistön/Yhtiön osoite

☐ vapaa-ajan asunto

Asunnon koko

☐ muu, mikä?

Kiinteistön koko

m²

Hankkimisaika

m²

Selvitys muusta varallisuudesta
Onko omistaja luopunut
varallisuudesta

☐ei

☐ kyllä
/

varallisuuden nykyinen arvo

Varallisuuteen kohdistuvat velat

20

Hakemuksen voi jättää ilman liitteitä.
Liitteet tulee toimittaa viimeistään asunnon vastaanottamisen yhteydessä, hakemuksen liitteeksi
tulee kaikkien asuntoon muuttavien 18 vuotta täyttäneiden toimittaa





Viimeisin vahvistettu veroilmoitus
Tulotiedot (esimerkiksi, palkkalaskelma, todistus bruttoeläkkeestä tai todistus maksetuista etuuksista)
Varallisuus (todistus varallisuuden käyvästä arviosta)
Muut mahdolliset todistukset joihin hakija haluaa vedota (esimerkiksi tuomioistuimen päätös
muuttovelvoitteesta, raskaustodistus tms.)

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
Hakemus on voimassa 6kk jättö-/uusimispäivästä.
Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä.

ALLEKIRJOITUKSET
paikka ja päivä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

/

20

Allekirjoitus ja nimenselvennys

