ASUNTOHAKEMUS

□ vuokra-asunnon vaihto
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

edelliset sukunimet

henkilötunnus

nykyinen katuosoite

postinumero

postitoimipaikka

kotikunta (henkikirjoituspaikka)

kotikunta alkaen (vuosiluku)

puhelin

sähköpostiosoite

arvo/ammatti

työnantaja/oppilaitos

työnantaja/oppilaitos alkaen

siviilisääty

□ naimaton □ kihloissa □ avoliitossa □ naimisissa □ asuu erillään □ eronnut □ leski
KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT
sukunimi

etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

edelliset sukunimet

henkilötunnus

nykyinen katuosoite

postinumero

postitoimipaikka

kotikunta (henkikirjoituspaikka)

kotikunta alkaen (vuosiluku)

puhelin

sähköpostiosoite

arvo/ammatti

työnantaja/oppilaitos

työnantaja/oppilaitos alkaen

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
nimi

henkilötunnus

nimi

henkilötunnus

nimi

henkilötunnus

nimi

henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
kunta

kunnan osa / kylä

talon nimi/osoite (jos tiedossa)

NURMIJÄRVI
asuntotyyppi

□ tavallinen vuokra-asunto □ vanhusten asunto □ muu, mikä _____________________________
talotyyppi

□ kerrostalo □ rivitalo □ luhtitalo □ mikä tahansa
huoneistotyyppi

□ 1h+kk/k □ 2h+kk/k □ 3h+k □ 4h+k □ mikä tahansa
pinta-ala toive

________ m2 - ________ m2

vuokran suuruus max
_____________ €/kk

aluetoiveet

□ Kirkonkylä □ Klaukkala □ Rajamäki □ Röykkä □ Perttula □ mikä tahansa
muut toiveet

□ hissi □ invavarustus □ parveke □ huoneistokohtainen sauna □ oma piha □ muu, mikä ______________________
käännä

ASUNNON TARVE

1. ASUNNOTTOMUUS

□ asunnoton

alkaen

□ asunto asuinkelvoton

syy *

nykyinen majapaikka

* Jos asuntosi on asuinkelvoton, syy on osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä.

2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)

□ tuomioistuimen päätös
□ tuomittu avioeroon
□ ero vireillä
□ tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta

□ asunto irtisanottu tai myyty/myynnissä
□ asunto puretaan
□ asunto peruskorjataan
□ asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

muutettava viimeistään:

3. MUUT SYYT MUUTTOON

□ työpaikka Nurmijärvellä
□ liian pitkä tai hankala työmatka
□ asumiskustannukset nyt liian suuret
□ nykyisen asunnon huono varustetaso
□ nykyisen asunnon sijainti

□ liian ahdas asunto
□ perheen perustaminen
□ pysyvä sairaus / sopivampi asunto
□ itsenäistyminen
□ muu syy, mikä ____________________________________

Asunnon asuinkelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä
selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on liitettävä kopio tästä hakemukseen.
Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemukseen erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai lasten
huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus)

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asumisväljyys
Talotyyppi
Huoneistotyyppi

Hallintasuhde

□ kerrostalo □ rivitalo □ omakotitalo □ muu, mikä ________________________
□ 1h+kk/k □ 2h+kk/k □ 3h+k □ 4h+k □ 5h+k
□ omistaja
□ asuntola
□ vuokralainen
□ asumisoikeusasunto
□ alivuokralainen
□ yhteiskäyttöinen asunto
□ jälleenvuokralainen
□ asun vanhempieni luona
□ työsuhdeasunto
□ muu, mikä _________________________
vuokra / käyttö- tai yhtiövastike

Asumiskulut

huoneiston pinta-ala m2

asukkaiden lukumäärä

erilliset lämmityskustannukset

sisäänmuuttovuosi:

________________ €/kk
____________ €/kk

erilliset vesimaksut

____________ €/kk

Tulot ja varallisuus: Kirjoita kenttiin tulo- tai menotieto. Jos on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja
yksilöi tiedot kohtaan 9 lisätietoja tai luo erillinen selvitys.

5. TULOT
Hakija

Avio-/avopuoliso

Muut

Nykyiset bruttokuukausitulot
(euroa)
Pääomatulot (vuodessa) *
Muut tulot
Huomioon otettavat tulot
yhteensä
* Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot, kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot, ja ne ilmenevät
veroselvityksestä.

6. VARALLISUUS
Hakija

Avio-/avopuoliso

Muut

Varallisuus, omaisuuden
käypä arvo (euroa) *
Opintolaina
Asuntolaina
Muut lainat
Huomioon otettava
varallisuus yhteensä
* Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tms. antama arvio asuinkiinteistön (esim. omakotitalo) käyvästä arvosta tai
isännöitsijän tms. antama luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta. Lisäksi hakemukseen liitetään velanantajien
todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös
kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.

7. SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi

□ omakotitalon
□ osakehuoneiston

□ muun asuintalon
□ muun kiinteistön

□ omistusosuus (esim. 50%) ______________
□ en omista mitään edellä mainituista

omistajan nimi *
kiinteistön koko, asunnon koko
asunnon käyttö

□ hakijan oma asunto □ vuokrattu □ vapaa-ajan asunto □ myynnissä □ muu, mikä ___________________________
osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

* Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

8. SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA

□ pörssinoteerattuja osakkeita, joita on yhteensä ________________ €
muuta, mitä

käännä

9. LISÄTIETOJA

10. HAKEMUKSEN LIITTEET (toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekemistä)

□ Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
□ Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
viimeksi toimitetusta (vahvistetusta) verotuksesta; kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu)

□ Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
□ Raskaustodistus
□ Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
□ Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
□ Luotonantajan todistus veloista
□ Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
□ Todistus työttömyyspäivärahasta
□ Muu, mikä ______________________________________________________________
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

11. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan oikeiksi edellä olevat tiedot.

paikka ja päiväys

allekirjoitus

nimenselvennys

Hakemus on voimassa 6 kk. Hakijan luottotiedot tarkastetaan Suomen asiakastieto Oy:stä.

HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE:

Palvelemme puhelimessa:
ma-pe klo 9-12

Nurmijärven Kodit Oy
Kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi

puh. 040 317 4457
asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi

