Vuokra-asuntohakemus
Kurikan kaupunki,
PL 500, 61301 Kurikka
Kiinteistö Oy Kärrykartano, 045 131 7244
Seurapuistikko 6 B 15, 61300 Kurikka

Voimassa 3 kk

Hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

Alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Toimipaikka

Arvo tai ammatti

□ naimaton

Siviilisääty

□ avoliitossa

□ naimisissa

□ asuu erillään

□ eronnut

□ leski

Avio/avopuolison henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet

Henkilötunnus

Etunimet

Alkaen

Kotipaikka

Toimipaikka

Arvo tai ammatti

Asuu hakijan kanssa

□ kyllä

Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

□ ei

Muut asumaan tulevat henkilöt (tarvittaessa käytettävä liitettä)

Raskaustoclistus

Henkilötunnus

Nimi

Haettava huoneisto
Talon nimi (jos tiedossa)

Talotyyppi

□ kerrostalo

□ rivitalo

Huonelstotyyppi
h+

Huoneiston koko
(esim. 2 h+kk)

□ mikä tahansa

Multa toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

Asunnontarve (kohdat 1 – 3 täytetään tarpeen mukaan)
1. Asunnottomuus

□

Asunnoton

alkaen

Nykyinen majapaikka

m•-

m•

□ on □

ei

2. Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan tai muun syyn vuoksi
Työn alkamispäivä

Työnantaja

Toimipaikan osoite

Muu syy, mikä?

3. Tiedot nykyisestä asunnosta ja asunnontarpeesta
Asumisväljyys
ja talotyyppi

□ Kerrostalo
Kunto

□ Rivitalo

□ Omakotitalo

Asunnon kunto
□ erinomainen □ hyvä

Hallintasuhde

Huoneistotyyppi

Asukkaiden lukumäärä

□ Omistaja

□ tyydyttävä

□ heikko

□ Vuokralainen □ Alivuokralainen

Vuokra I käyttö I -yhtiövastike

Sisäänmuuttovuosi

€/kk
Muut asunnon
tarpeeseen
vaikuttavat
tekijät

4. Tulot ja varallisuus
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä €/kk

Omaisuuden käypä arvo, €

Hakija täyttää

Hakija täyttää

Kunnan merkintöjä

Hakijan
Avio/avopuoiison
Muiden

Yhteensä
Vähennykset
Selvitys veloista

Yhteensä
Huomioon otettava tulo
ja varallisuus

Allekirjoitus
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Hakemuksen liitteet
- Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
- verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
- Todistus eläkkeen määrästä (€/kk)
- Raskaustodistus
- Opiskeiijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
- Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
- Luotonantajan todistus veloista

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. Hakemus on voimassa 3 kuukautta.

Kunnan merkintöjä

