
ASUNTOHAKEMUS ASUNNON VAIHTOHAKEMUS

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Sukunimi (myös entiset) Etunimet

Ammatti Henkilötunnus

Osoite

Puhelin Sähköposti

PUOLISON HENKILÖTIEDOT

Sukunimi (myös entiset) Etunimet

Ammatti Henkilötunnus

Osoite

Puhelin Sähköposti

MUUT ASUMAAN TULEVAT

Nimi Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO

Kaupunginosa, myös vaihtoehdot

PARKANO
Talon osoite

Talotyyppi Huoneistotyyppi Huoneiston koko

Kerrostalo Rivitalo h + k / tpk / kk m²

Muita toivomuksia, esim vuokran määrä, parveke/terassi, asuntokohtainen sauna.

ASUNNON TARVE

Muutto paikkakunnalle        Asunnoton Muuttovelvoite Muu tarve

Lisätietoja: Asunnon tarve alkaen. Paikkakunnalle muuton syy. Asunnottomuuden kesto. Muuttovelvoitteen syy.

Terveydelliset syyt (liitteeksi lääkärintodistus).



TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Talotyyppi: kerros-, rivi-, omakotitalo, muu Huoneistotyyppi Pinta-ala Asukkaiden lukumäärä

h + k / kk m²

Varusteet     vesijohto      viemäri      lämmin vesi sähkö- tai keskuslämmitys

 wc      kylpyh.      sauna parveke

Asunnon kunto              erinomainen hyvä tyydyttävä heikko

Hallintasuhde omistaja vuokralainen alivuokralainen

muu, mikä:

Vuokra / vastike Vesimaksut Vuokraan kuulumattomat lämmityskustannukset

€/kk €/kk €/kk

HAKIJAN JA MUIDEN ASUMAAN TULEVIEN TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset tulot veroja yms vähentämättä.

Kuukausitulot Pääomatulot vuodessa Muut tulot, selvitys lisätiedoissa

Hakijan €/kk €/v €/kk

Puolison €/kk €/v €/kk

Muiden €/kk €/v €/kk

Asumaan tuleva omistaa/on omistanut yksin taikka yhtymän tai kuolinpesän osakkaana:
Käypä arvo Käypä arvo

       asuinrakennuksen … € kulkuneuvoja …………….. €

       maa- / metsätilan ….. € osakkeita / muita sijoituksia €

       tontin ……………….. € talletuksia …………….. €

       osakeasunnon …….. € kesämökin …………….. €

       muuta varallisuutta, minkälaista ……………………………………………………………….………………….……………… …………….. €

Jos edellä manittua varallisuutta on ollut, milloin siitä on luovuttu? ………………………………………………

      Edellä mainittua varallisuutta ei ole / ei ole ollut kenelläkään asumaan tulevista.

Velat (jäljellä oleva pääoma):
asuntolaina opintolaina muu laina

€ € €

Maksuhäiriöt ja muut luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

HAKIJAN (JA PUOLISON) ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitukset

LIITTEENÄ Viimeisin verotuspäätös. Sen voi toimittaa alkuperäisenä; se palautetaan hakijalle.

Muita selvityksiä pyydetään tarvittaessa.

YHTEYS- Parkanon vuokrakodit Oy, Parkanontie 37 / PL 14  39701 Parkano

TIEDOT Puh 044 741 5647 tai (03)44331 Fax (03)4433200
Sähköposti: janne.hietanen@lakitilitoimisto.fi


