Asuntohakemus
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HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

Alkaen (vuosi)

□ naimisissa
□ harkinta-aika
Postinro ja –toimipaikka

□ eronnut
□ leski
Puhelin / matkapuhelin

Siviilisääty
□ naimaton
Nykyinen osoite

□ avoliitossa

Hallintamuoto
□ vuokralainen
□ asuu vanhempien luona
Nykyinen asukkaiden
nykyinen huoneistotyyppi
lukumäärä
h+k/kk
hlöä
Nykyinen vuokranantaja (nimi, osoite, puhelin)

□ omistaja
nykyisen asunnon
pinta-ala
m²

Työnantaja / opiskelupaikka

Sähköposti

Alkaen

□ muu:
nykyisen asunnon vuokra
€/kk
Sisäänmuuttovuosi
Puh. työhön

AVIO/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

Alkaen (vuosi)

Siviilisääty
□ naimaton
□ avoliitossa
□ naimisissa
□ harkinta-aika
Asuu hakijan kanssa
□ kyllä
□ ei Æ nykyiset asuntotiedot:
Osoite
Postinro ja –toimipaikka
Työnantaja / opiskelupaikka

Alkaen

Sähköposti

□ eronnut

□ leski

Puhelin / matkapuhelin
Puh. työhön

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO

MUITA TOIVOMUKSIA

Huoneistotyyppi
h+k/kk tai

h+k/kk

Huoneiston pinta-ala
m² -

m²

Vuokran suuruusluokka
€/kk
Talotyyppi
□ kerrostalo

□ rivitalo

□ luhtitalo

□ inva
□ vanhusten

Kaupunginosat

Æ

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
□ työ- tai opiskelupaikka Kuusamossa;
syy

muutettava viimeistään

syy

muutettava viimeistään

syy

nykyinen majapaikka

□ irtisanottu
□ vuokrasuhteen purku / häätö
alkaen
□ asunnoton
Muut seikat

TULOT
Hakija

Avio / avopuoliso

Muut

Vähentämättömät tulot / kk

VARALLISUUS
□ EI VARALLISUUTTA KENELLÄKÄÄN ASUMAAN TULEVISTA
□ Kyllä, omistajan nimi:
asumisoikeus/
□ osaomistusasunto
□ osakehuoneisto
Kiinteistön / yhtiön nimi
Onko omistaja luopunut varallisuudesta
□ ei
□ kyllä

□ omakotitalo

□ vapaa-ajanasunto

Varallisuuden nykyinen myyntiarvo

□ muu, mikä

Varallisuuteen kohdistuvat velat

LISÄTIEDOT

ONKO JOKU HAKIJOISTA AIKAISEMMIN ASUNUT KAUPUNGIN ASUNNOSSA?
Hakija
□ ei
Puoliso
□ ei
Muu asumaan tuleva
□ ei

Aika
□ kyllä, osoite:
Aika
□ kyllä, osoite:
Aika
□ kyllä

OLOSUHTEIDEN MUUTTUESSA HAKEMUS ON KORJATTAVA MUUTOKSIA VASTAAVAKSI.
HAKEMUS ON VOIMASSA 3 KK JÄTTÖ/UUSIMISPÄIVÄSTÄ.
PUUTTEELLISTA HAKEMUSTA EI KÄSITELLÄ.
ALLEKIRJOITUS
Jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa muita kuin hakemuksessa mainitut henkilöt, voidaan vuokrasopimus
purkaa välittömästi. Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hakemus lähetetään postitse os. Nuottatie 2C 93600 Kuusamo tai skannattuna PDF-muodossa sähköpostin liitetiedostossa os.
asiakaspalvelu@kuusamonvuokratalot.fi.

