Lapinlahden Vanhusten Tuki ry.
Osoite:

Tietokatu 1

ASUNTOHAKEMUS

73100 Lapinlahti

Puh. 050 343 6557/044 2665158

Diaarinumero:

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Henkilötunnus

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Kotipaikkakunta

Nykyinen lähiosoite

Alkaen vuodesta

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Mahdollinen sähköpostiosoite

Ammatti / opintolinja

Nykyinen perhetilanne: (yliviivaa tarpeeton )
naimaton

kihloissa

Työ- / opiskelupaikan nimi

Alkaen vuodesta

avoliitossa /

erotilanne

yksin- / yhteis-

avioliitossa

/ eronnut

huoltajuus

leski

PUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Henkilötunnus

Kotipaikkakunta

Ammatti / opintolinja

Asuu hakijan kanssa:
kyllä

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Puhelin

Sähköpostiosoite

Työ- / opiskelupaikan nimi

Alkaen vuodesta

MIKÄLI VASTASIT EI, kerro puolison tarkka postiosoite:

ei

Mukana muuttavat lapset TAI soluasuntoihin hakevien toive soluasuntokavereista:
Nimi:

Henkilötunnus:

Puhelin / sähköposti:

HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppitoive ( esim. 1 h + k ):

Muut toivomukset haettavasta asunnosta:

Nykyiset kuukausitulot (brutto) € / kk

TULOT

Kunnan merkintöjä

Hakijan
Kanssahakijan
Muiden

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä

Huoneistotyyppi (yliviivaa tarpeeton)

Huoneiston pinta-ala:

h + keittiö / keittokomero + sauna

noin:

m²

Hallintamuoto:

omistusasunto

vuokra-asunto

muu asumismuoto, mikä:
SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ

€ / kk nykyinen vuokra

vanhempien luona

osakehuoneisto

omakotitalo

maatila

vapaa-ajan asunto

Nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat

Muutto paikkakunnalle saadun opiskelu- tai työpaikan vuoksi.
Työnantajan tai oppilaitoksen TARKKA OIKEA NIMI JA OS:

Työn tai opiskelun alkamispäivä:

______ / ______ 201___
Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat tiedot:

Luottotiedot mahdollisesti tarkistetaan, josta annamme allekirjoituksillamme suostumuksemme.
Edellä olevat tiedot vakuutamme oikeiksi.

Paikka ja päivämäärä:

Asunnon hakijoiden allekirjoitukset:

HAKEMUKSEN LIITTEET (Liittäkää hakemuksenne mukaan tarvittavat liitteet.)
Tulot:

työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta
työssäkäyvältä viimeisin palkkalaskelma tai palkkatodistus
eläkkeensaajalta todistus eläkkeen/eläkkeiden määrästä
liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase

Opiskelija :

opiskelutodistus

Muut liitteet:

raskaustodistus
vuokranantajan irtisanomisilmoitus nykyisestä asunnosta

Muut liitteet, mitkä asunnonhakija katsoo
tarpeelliseksi liittää hakemukseen, mitkä:

MUUTA HUOMIOITAVAA
Hakemus pidetään voimassa enintään hakemusvuotta seuraavan tammikuun loppuun saakka.
Hakijan tietojen / olosuhteiden muuttuessa on tätä hakemusta myös korjattava muutoksia vastaavaksi.
Puutteellisesti täytettyjen hakemusten käsittelyä emme valitettavasti pysty takaamaan.
Solmittaviin vuokrasopimuksiin vaaditaan vakuus (henkilötakaus tai rahavakuus).

Lisätietoja:
Puheenjohtaja puh. 044 266 5158
Toimisto: puh. 050 343 6557, toimisto@vanhustentuki.fi

