
HAKEMUS VUOKRA-ASUNTOON HÄMEENKYRÖSSÄ Hakemukseen tarvittavat liitteet
- verotodistus
- palkka/työtodistus tai muu

selvitys tuloista
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (tekstaten) Etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus Asuinkunta alkaen vuodesta

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka puhelin/matkapuhelin

Olen Työpaikka/opiskelupaikka alkaen ammatti

 opiskelija
 työssä

Aikaisemmat työpaikat työsuhteen kesto
 työtön

 eläkkeellä
 muu, mikä?

Siviilisääty

 naimaton  kihloissa  avoliitossa  naimisissa  asumuserossa  eronnut  leski

MUUT HENKILÖT
NI Nimi Henkilötunnus

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
SUKs Sukunimi ja entiset nimet Etunimet

Henkilötunnus Asuinkunta

Ammatti Työpaikka/opiskelupaikka

HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi

_______ h + k tai muu , mikä?_________________________________
Muita huoneistoon tai asumiseen liittyviä toivomuksia

KÄÄNNÄ

Tapio
Tekstiruutu


Tapio
Tekstiruutu

Tapio
Tekstiruutu

Tapio
Tekstiruutu

Tapio
Tekstiruutu

Tapio
Tekstiruutu


Tapio
Tekstiruutu
-	verotustodistus-	palkka/työtodistus tai muu 	selvitys tuloista



ASUNTOTARPEEN PERUSTELUT
M111
Mikk 1) Miksi tarvitsen asunnon Hämeenkyröstä ?
Tutle  Työpaikan johdosta
Kkkk  Opiskelun johdosta
Kkkk  Muutto pois kotoa

 Perhekoon muuttuminen
Kkk  Ero puolisosta

Kkk  Muu, mikä ?________________________

Kauanko nykyinen vuokrasopimus on kestänyt?________________ Milloin se päättyy?_______________

Muutto paikkakunnalle, milloin_______________

Kkkk 2) Onko aikaisempia siteitä Hämeenkyröön ?

____ _______________________________________________________________________________________

k 3) Asuntotarpeen kiireellisyys ?

____ ________________________________________________________________________________________

44444 4) Muita asuntotarpeen perusteluita.

____ ________________________________________________________________________________________

____ ________________________________________________________________________________________

kkkk ________________________________________________________________________________________

KUUKAUSITULOT
Hak

Hakijan tulot

Bruttopalkka/kk___________________ tai nettopalkka/kk_________________________

Opintotuki ___________________

Eläke ___________________

Muu, mikä ? _______________________________________________________________

Puolison tulot

Brut Bruttopalkka/kk___________________ tai nettopalkka/kk_________________________

Opintotuki ___________________

Eläke ___________________

Muu, mikä ? _______________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja suostun siihen, että luottotiedot saa tarkistaa.

Paikka ja aika Allekirjoitus

Ilmoita meille, mikäli et ole enää asunnonhakijana.
Kiitos !
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