ASUNTOHAKEMUS (voimassa 3 kk)
Vuokra-asunto

Vuokra-asunnon
vaihto
Numero

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Arvo tai ammatti

alkaen

Toimipaikka

Puhelin kotiin

alkaen

Puhelin toimeen

Siviilisääty
naimaton

avoliitossa

naimisissa

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

eronnut

Kotipaikka

Arvo tai ammatti

alkaen

Toimipaikka

Asuu hakijan kanssa

leski

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

kyllä

asuu erillään

Puhelin toimeen

alkaen

Osoite

Postinumero- ja toimipaikka

ei
raskaustodistus

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

on

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kaupunginosa

tavallinen vuokra-asunto

ei

Talon nimi/osoite (jos tiedossa)

työsuhdeasunto

vanhusten asunto

Rakennus

valmistuva

vanha

Talotyyppi
Huoneistotyyppi

kerrostalo

rivitalo

h + kk / k tai
Enimmäisvuokra tai muita toivomuksia

muu, mikä
kumpi tahansa
mikä tahansa

Huoneiston koko
h + kk / k

mikä tahansa

2

m -

m

2

ASUNNONTARVE
1. ASUNNOTTOMUUS
Nykyinen majapaikka

alkaen
Asunnoton

Syy (osoitettava erill. terveys- tai rakennustarkastajan selvityksellä)
Asunto asumiskelvoton

2. MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
A. OIKEUDEN PÄÄTÖS

B. VUOKRANANTAJA IRTISANONUT

Muutettava viimeistään

C.

Muutettava viimeistään

ASUNTO PURETAAN

D. TUOMITTU ASUMUS/AVIOEROON

muutettava viimeistään

muutettava viimeistään

Miksi häädetty/irtisanottu nykyisestä asunnosta

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN VUOKSI
Työnantaja

Työn alkamispäivä

Toimipaikan osoite

4. MUUT PERUSTELUT ASUNNONTARPEESEEN

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä
Asumisväljyys ja

Huoneistotyyppi

talotyyppi

Huoneiston pinta-ala, m2

h + k / kk
Kerrostalo

Rivitalo

Omakotitalo

Muu, mikä
Varustetaso ja
kunto

Asunnon varusteet
sisä-

keskuslämmitys/

viemäri

vesijohto

lämmin vesi

kylpy- tai

asuntokohtainen

sähkölämmitys

suihkuhuone

sauna

parveke

hissi (talossa)

hyvä

tyydyttävä

WC

Asunnon kunto
erinomainen
Hallintasuhde

heikko
asuu vanhem-

omistaja

päävuokralainen

asuntola
vuokra/yhtiövastike
€/kk

alivuokralainen

yhteiskäyttöinen asunto

pien luona

muu,mikä
Sisäänmuuttovuosi

työsuhdeasunto

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä €

Omaisuuden käypä arvo €

Hakija täyttää

Hakija täyttää

Kunnan merkintöjä

Kunnan merkintöjä

Hakijan
Avio/avopuolison,
kihlatun
Muiden
Yhteensä
________________
Vähennykset
Omaisuuteen
kohdistuvat
velat

Yhteensä
Huomioon otettava

________________

________________

varallisuus
SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon osakkeita
asuintalon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä
ei
Omistajan nimi

kyllä

osakehuoneiston

Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta

omakotitalon
muun asuintalon
muun kiinteistön
Kiinteistön nimi ja RN:o/yhtiön nimi

Hankkimisaika
/

Kiinteistön koko

Asunnon koko

2

20

m /ha

m

2

Asunnon käyttö
hakijan oma asunto
vuokrattu
vapaa-ajan asunto
muu, mikä
Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta
Onko omistaja luopunut asunnosta
on
/
Onko asunnon hankkimista/talon rakentamista varten myönnetty valtion lainaa (aravalainaa)
ei ole

on

MUUT TIEDOT
Hakija 1
on

/

20

asunut aikaisemmin Kiinteistö Oy

ei ole

Nurmeksen Vuokratalojen vuokra-

€. Laina maksettu takaisin

Hakija 2
on

ei ole

aika

aika
-

-

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus

/

20

Nurmeksen Vuokratalojen vuokraasunnossa

Osoite

ei ole

asunut aikaisemmin Kiinteistö Oy

asunnossa
Osoite

20

ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET
Tulot:

- työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin
palkkalaskelma
- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeiden määristä
- työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
- yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase

Opiskelija:

- opiskelutodistus

Verotodistukset:

- jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta verotustodistus viimeksi
vahvistetusta verotuksesta

Omaisuus:

- luotettava myyntihinta-arvio hakijan omistamasta kiinteistöstä
tai asunto-osakkeesta ja luontonantajan todistus omaisuuteen
kohdistuvista veloista

Asunnottomuus:

- kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös

Alle 18-vuotias:

- huoltajan suostumus

Muut mahdolliset liitteet:
- raskaustodistus
- ym. asunnon saamiseen vaikuttavat perusteet esim.
lääkärintodistus
MUUTA HUOMIOITAVAA
Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalojen asuntoihin vaaditaan 1
kk:n vuokraa vastaava VAKUUSMAKSU. Kuitti maksetusta
vakuudesta on esitettävä vuokrasopimuksen allekirjoituksen
yhteydessä.
Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat on hakijan
ilmoitettava niistä, sekä toimitettava ao. liite hakemukseen.
PERUUTA HAKEMUKSESI, JOS SAAT ASUNNON MUUALTA.
HAKEMUS PALAUTETAAN OSOITTEESEEN
Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot
Kirkkokatu 25
75500 Nurmes
www.nurmeksenvuokratalot.fi
puh. 010 439 9040
fax. 013 248 1692
Avoinna arkisin klo 8.15 – 15.00

