SULKAVAN KUNTA

ASUNTOHAKEMUS

PL 25
58701 Sulkava
Vuokra-asunto

Vuokra-asunnon vaihto

Vast.ottoleima:

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Arvo tai ammatti

Toimi- / työpaikka

alkaen

Puhelin

Siviilisääty
naimaton

avoliitossa

avioliitossa

asuu erillään

AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

leski

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

Arvo tai ammatti

alkaen

Toimi-/työpaikka

Asuu hakijan kanssa
kyllä

eronnut

alkaen

Puhelin työhön
Postinumero ja –toimipaikka

Osoite
ei

Raskaustodistus
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
Nimi

on
Henkilötunnus

ei

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta
Kunnan osa /Kylä
Talon nimi (jos tiedossa)
Tavallinen vuokra-asunto
Opiskelija-asunto
Rakennus

Työsuhdeasunto
Yhteisöasunto

Palvelutalo

Tukiasunto

Muu, mikä

valmistuva
Talotyyppi

vanha

kumpi tahansa

kerrostalo
Huoneistotyyppi

rivitalo

pientalo

h+kk/k
tai
h+kk/k
Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

Vanhusten asunto

mikä tahansa
Huoneiston koko
mikä tahansa

m2 –

m2
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SULKAVAN KUNTA

ASUNTOHAKEMUS

PL 25
58701 Sulkava
ASUNNONTARVE
Asunnottomuus
Asunnoton

alkaen
Nykyinen majapaikka:
Syy: (osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)

Asunto asumiskelvoton
Muuttovelvoite
Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta

alkaen. (Päätökset liitteenä)

Syy:
Muutto paikkakunnalle
Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan tai muun syyn vuoksi
Työnantaja:
Työn alkamispäivä
Toimipaikan osoite:
Muu syy, mikä

TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä
€
Hakija täyttää
Kunnan merkintöjä
Hakijan

Omaisuuden käypä arvo
€
Hakija täyttää

Kunnan merkintöjä

Avio-/avopuolison
Muiden
Yhteensä
Vähennykset
Selvitys veloista:

Yhteensä
Huomioon otettava tulo
ja varallisuus
Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat seikat ym. lisätiedot:

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)
Raskaustodistus
Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
Luotonantajan todistus veloista
Muita liitteitä, mitä
Huom!
Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä
selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.
Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen
selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
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