ASUNTOHAKEMUS
Porkkatörmän vuokra-asunnot
Hakemus saapunut: ____ / ____ 20__
Hakemus on voimassa 3 kk. Voit
uudistaa hakemuksen puhelinsoitolla.
Arvo tai ammatti

HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

Alkaen (vuosi)

Osoite

Postinro ja toimipaikka

Puhelin/matkapuhelin

Siviilisääty
□ naimaton

□ avoliitossa

Hallintamuoto
□ vuokralainen □ omistaja

□ naimisissa

□ harkinta-aika

□ eronnut

□ leski

□ muu

Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi

hlöä

Pinta-ala

vuokra

h + k/kk

m

2

€ / kk

AVIO/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

Alkaen (vuosi)

Siviilisääty
□ naimaton

□ avoliitossa

□ naimisissa

□ harkinta-aika

□ eronnut

□ leski

Asuu hakijan kanssa
□ kyllä □ ei

HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi
h + k/kk
Talotyyppi
□ kerrostalo
Muita toivomuksia

Huoneiston pinta-ala
tai
□ rivitalo

h + k/kk

2

m -

m

2

ASUNTOHAKEMUS
Porkkatörmän vuokra-asunnot
ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
□ irtisanottu

syy

□ vuokrasuhteen purku/häätö alkaen
□ asunnoton

muutettava viimeistään

syy

muutettava viimeistään

syy

nykyinen majapaikka

Muut seikat

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asunnon varustetaso
□ viemäri □ vesijohto

□ keskuslämmitys/sähkölämmitys

□ sisä-wc

□ kylpy- tai suihkuhuone

Asunnon kunto
□ erinomainen
□ hyvä
□ tyydyttävä
□ heikko
Onko nykyiseen asuntoon myönnetty korjausavustusta
□ kyllä □ ei

TULOT
Hakija

Avio/avopuoliso

Muut

Vähentämättömät tulot/
kk

VARALLISUUS
□ Kyllä, omistajan nimi
□ Ei varallisuutta
□ asumisoikeus/osaomistusasunto □ osakehuoneisto □ omakotitalo □ vapaa-ajanasunto □muu, mikä
Kiinteistön/yhtiön nimi
Onko omistaja luopunut varallisuudesta
□ kyllä □ ei
Varallisuuden nykyinen myyntiarvo

Varallisuuteen kohdistuvat velat

LISÄTIEDOT

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. Puutteellista hakemusta ei
käsitellä. Hakemus on voimassa 3kk jättöpäivästä. (hakemus voidaan uusia puhelimitse)
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

ASUNTOHAKEMUS
Porkkatörmän vuokra-asunnot
LIITTEET
Verotodistukset viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta.
Tulotiedot
-eläkeläinen: todistus brutto eläkkeiden määristä
Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta
varallisuutta
-myyntiarvotodistus
-kopio luovutuskirjasta
-lainanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista
Hakijan elämäntilanteesta riippuen:
Irtisanominen/häätöpäätös/määräaikainen vuokrasopimus
Terveystarkastajan lausunto/purkupäätös
Lääkärintodistus, jos terveydellisistä olosuhteilla vaikutus asunnon tarpeeseen

HAKEMUSTEN JÄTTÖ JA ASUKASVALINNAT
Hakemukset palautetaan Porkkapirtille Outi Kanervalle.
Yhteystiedot:
Kuusamon kaupunki
Ikäihmisten palvelut
Porkkatie 2
93600 KUUSAMO
Puh
040 750 2491 / Outi Kanerva

VUOKRASOPIMUKSET / ISÄNNÖINTI
Vuokrasopimukset tehdään Koillismaan Palveluyhdistys ry:n toimistossa.
Yhteystiedot:
Kuusamon Palveluyhdistys ry
Keskuskuja 1 C 13
93600 KUUSAMO
Puh. 050 368 6931

