Parikkalan kunta

Asuntohakemus

Harjukuja 6, 59100 Parikkala
puh. 044 7811 225
s-posti: sari.silventoinen@parikkala.fi

Hakemus on voimassa 4 kk

Vuokra-asunto

Vuokraasunnon vaihto

Hakemus saapunut

Numero

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja toimipaikka

Arvo tai ammatti

Työpaikka / opiskelupaikka

alkaen
20___
Puh. kotiin / toimeen
alkaen

sähköpostiosoite

Siviilisääty
naimaton

naimisissa

avoliitossa

KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT

eronnut

asuu erillään

Asuu hakijan kanssa kyllä

Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja toimipaikka

Arvo tai ammatti

Työpaikka / opiskelupaikka

alkaen

Saaren yhteisöasuminen, Akapohjantie 19 as 1-10, 59510 Saari
1 h+tupakeittiö+terassi

asunto 2, 33 m²

1 h+tupakeittiö

asunto 3, 16,5 m² tupakeittiö
asunto 4, 34 m²

1 h+tupakeittiö

asunto 5, 33 m²

1 h+tupakeittiö

asunto 6, 16,5 m² tupakeittiö
asunto 7, 17,5 m² tupakeittiö
asunto 8, 22 m²

tupakeittiö

asunto 9, 28 m²

1 h+tupakeittiö

asunto 10, 35 m² 1 h+tupakeittiö
vuokra 14,50 €/m² sisältää veden, lämmön ja sähkön
vuokralaisella on oikeus käyttää myös yhteisiä tiloja
Muita toivomuksia esim. vuokran suuruusluokka, sauna ym.

ei

alkaen
20___
Puhelin kotiin

HAETTAVA HUONEISTO (voit valita useamman vaihtoehdoista)

asunto 1, 33 m²

leski

Puhelin toimeen

2
ASUNNONTARVE
voit valita jonkun alla olevista
vaihtoehdoista

perustelu

asunnon tarve
alkaen

Terveydelliset syyt

Liian pieni asunto

Liian suuri asunto

Asunnon etäinen sijainti

Asunnottomuus

Oma / vuokra-asunto myynnissä

muu syy, mikä

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asumisväljyys ja
talotyyppi

Asukkaiden lukumäärä

Asunnon kunto
Asunnon varustetaso

Huoneistotyyppi
h+k/kk

kerrostalo

rivitalo

omakotitalo

erinomainen

hyvä

tyydyttävä

viemäri

vesijohto

lämmin
vesi

kylpyhuone
Hallintasuhde

omistaja

Vuokra / vastike
€

Huoneiston pinta-ala, m²

sisä-wc

asuntokohtainen sauna
vuokralainen

vanhempien luona asuva

Sisään muuttovuosi
20__

LISÄTIEDOT (tähän voi kirjoittaa lisäperusteluja asunnon tarpeelle)

keskus / sähkölämmitys
parveke
muu, mikä

hissi

3
TULOT
Tulonsaaja

Hakija täyttää

Kunnan merkinnät

Kuukausitulot, €
(Bruttotulot =verollinen tulo)

Kuukausitulot, €

Hakija
Avio- / avopuoliso
Muut henkilöt
Yhteensä

Tarkistamme kaikkien täysi-ikäisten asunnonhakijoiden luottotiedot Suomen
Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
Selvitys veloista ja omaisuudesta

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET (pakollisina verotustodistus ja tuloselvitys)
Palkkatodistus tai tilinauha tms.
Eläkepäätös
Verotustodistus (viimeisin verotus)
Muita liitteitä, mitä ...............................................................
Kunnan merkintöjä

