Vuokra-asunnon hakulomake

Saapumispäivä

Palautusosoite: Ruoveden kunta/Ruoveden Asunnot Oy, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Rekisteri- ja tietosuojaseloste vuokra-asuntojen asiakasrekisteri: www.ruovesi.fi/tietosuoja.
1. hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet

Henkilötunnus

Etunimet

Henkikirjoituspaikka

Nykyinen osoite

Postinumero

Arvo tai ammatti

Työpaikka

Sähköpostiosoite

Alkaen

Alkaen
Puhelin kotiin

Työpuhelin

2. hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet

Henkilötunnus

Etunimet

Henkikirjoituspaikka

Arvo tai ammatti

Työpaikka

Sähköpostiosoite
Asuu hakijan kanssa
□ Kyllä □ Ei

Alkaen
Puhelin kotiin

Osoite

Alkaen

Työpuhelin

Postinumero

Muut asumaan tulevat henkilöt (tarvittaessa käytettävä liitettä), raskaustodistus □ Kyllä □ Ei
Nimi

Syntymäaika

Kotieläimet
Laji, lukumäärä

Haettava huoneisto
Sijainti kunnassa
Talotyyppi
□ kerrostalo □rivitalo □mikä tahansa
Muuta

Huoneistotyyppi (h +kk/k/tk)

Huoneiston koko (m²– m²)

Asunnon tarve
□ Kokonaan ilman asuntoa.

□ Syy:

□ Nykyinen asunto liian pieni.

□ Nykyisen asunnon
kunto/varustetaso
puutteellinen.
□ työn alkamisajankohta

□ Nykyisen
□ Yhteinen asunto
asunnon sijainti puuttuu.
huono.
□ Liitteenä työnantajan todistus

Muutettava pois asunnosta

mennessä.

Muutettava pois asunnosta

mennessä.

Muutettava pois asunnosta

mennessä.

Muutettava pois asunnosta

mennessä.

□ Muutto paikkakunnalle työn vuoksi

□ Alkaen:

□ Avioero/asumusero.
□ Omistusasunnon myynti
□ Irtisanominen vuokra-asunnosta
Syy:
□ Vuokrasuhteen purku/häätö
Syy:
□ Muu syy:

Tiedot nykyisestä asunnosta
Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi

Huoneiston pinta-ala
h + kk/k

m²

Talotyyppi □ kerrostalo □ rivitalo □ muu, mikä:

Selvitys varallisuudesta
Omistaako hakija/puoliso tai muu asumaan tuleva, tai ovatko he aiemmin omistaneet asunto-osakkeen,
vapaa-ajanasunnon tai muun kiinteistön tai osuuden niissä.
□ ei
□ kyllä: □ osakehuoneiston □ omakotitalon □ muun asuintalon □ muun kiinteistön
Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta
Hankkimisaika
Kiinteistön koko
Asunnon koko
m²
Asunnon käyttö: □ hakijan oma asunto □ vuokrattu □ vapaa-ajan asunto □ muu, mikä:
Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntihinta-arvio/kauppahinta:
Onko asunnon hankkimista/talon rakentamista varten myönnetty asuntolainaa
□ ei ole □ on, pvm
/
. Summa:
€. Laina maksettu takaisin:
Onko omistaja luopunut asunnosta □ on □ ei
Huom! Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. Jos saatte asunnon muualta,
ilmoittakaa siitä välittömästi.
Hakijoiden luottotiedot tarkastetaan. Hakemus on voimassa 3 kk.

Allekirjoitus
Vakuutan edellä antamamme tiedot oikeiksi:
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hakemuksen liitteet:
1. kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta tai
todistus eläkkeen määrästä (brutto/euroa/kk)
2. verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta.

m²

