Kiteen kaupunki

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
Kiinteistö Oy KotKontu

Asuntotoimi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Hakemus saapunut____.___.201__
Voimassa 6 kk /JATKUVANA
HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sähköposti

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin

Hakijan yhteyshenkilö

Sähköposti

Puhelin

naimaton

avoliitossa

naimisissa

rekisteröity parisuhde

ASUMAAN TULEVAN AVIO-/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi
harkinta-aika
eronnut
Henkilötunnus

eronnut

leski

Etunimet

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköposti

HAETTAVA KOHDE

harkinta-aika

Puhelin

Kiinteistö Oy KotKontu, Uimarannantie 3 b, ikäihmisille

Haettu huoneistotyyppi
Tupakeittiö (1h)+mh+pesuhuone/wc
Tupakeittiö (1h)+ma+pesuhuone/wc
Tupakeittiö (1h)+mh+pesuhuone/wc
2h+keittiö+pesuhuone/wc
Asuinkerrostoiveet p

1

2

36,0 m2
39,0 m2
39,0 m2
49,0 m2
3

4

lasitettu parveke+ osuus yht 6,3 m2 = 42,3 jm2
lasitettu parveke+ osuus yht 6,3 m2 = 45,3 jm2
lasitettu parveke+ osuus yht 6,3 m2 = 45,3 jm2
lasitettu parveke+ osuus yht 6,3 m2 = 54,3 jm2

5

Erityistoiveet

ASUNNON TARPEEN SYYT
Kotihoidon tarve tällä hetkellä
asunnoton, miksi ________________________________
vuokrasopimus päättyy ___.___.201___
vuokranantajan/oman irtisanomisen johdosta/
määräaikaisena
omistusasunto myyty, muuttovelvoite ___.___.201__

Päivisin ___ käyntikertaa/päivä

Ei kotihoitokäyntien tarvetta
sosiaaliset ja/tai terveydelliset syyt (liitä erillinen selvitys)
Muu kotiavun tarve _______________
puutteet nykyisen asunnon kunnossa/varustetasossa,
esim. hissittömyys (liitä erillinen selvitys)
avio-/avoero
Muu syy (selvitys tarvittaessa)
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NYKYISEN ASUNNON HALLINTASUHDE
vuokralainen

alivuokralainen

Vuokralainen/omistaja/ haltija
alkaen

omistaja

asumisoikeusasunnon haltija

Huoneistotyyppi

muu, mikä ________________
Vuokra/vastike/asumiskulut

Pinta-ala

h+k/kk/+s

€/kk

m²

Nykyinen vuokranantaja (nimi ja puhelinnumero)

TULOT, OMAISUUS JA VELAT
Bruttotulot
€/kk

Hakijan

Omaisuuden laatu:
osakehuoneistot,
kiinteistöt,
pörssi-/lomaosakkeet,
pankkitalletukset,
sijoitusrahastot

Omaisuuden
käypä arvo
€

Omaisuuteen
kohdistuva
velan määrä
€

Velan
käyttötarkoitus
(asunto, auto,
kulutus tms.)

Avio/avopuolison
Yhteensä
Kunnan
merkintöjä
Kunnan
merkintöjä
SAATAVIA ULOSOTOSSA

Ei

On _____________ €, niistä vuokria ____________ €

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi
osakehuoneiston
omakotitalon
muun asuintalon
muun kiinteistön
ei omista mitään edellä mainituista
Omistajan nimi
Kiinteistön nimi ja RN:o / Yhtiön nimi
Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta

Hankkimisaika

Kiinteistön koko
m2/ha

Asunnon koko
m2

Kiinteistön osoite
Asunnon käyttö
hakijan oma asunto
vuokrattu
Osakehuoneiston/Kiinteistön nykyinen myyntiarvo

vapaa-ajan asunto
Asunto myynnissä
kyllä

muu, mikä
ei

MUUTA HUOMIOITAVAA
Vuokralainen sitoutuu ottamaan kotivakuutuksen.
Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokra.
Hakija hyväksyy luottotietojensa tarkistamisen.
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HAKIJAN/HAKIJOIDEN ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan/vakuutamme oikeiksi.
Paikka ja aika
____________________, ___.___.201___
Hakijan allekirjoitus

Hakijan allekirjoitus

__________________________________

______________________________

Hakijaa avustanut (nimi)
__________________________________

______________________________

Lisätietoja

Hakemus tulee palauttaa liitteineen osoitteeseen
Kiteen kaupunki
Asuntotoimi
Kiteentie 25, 82500 Kitee
Tiedustelut puh. 040 105 1218

Pyydetty täydentämään hakemusta
____.____.201__ mennessä

Kiinteistö Oy KotKontu puh. 0400 205 231

Liitteiden on oltava kopioita, joita ei palauteta:
- kaikilta hakijoilta esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta (verotuksen
osa, jossa ilmenee omaisuus ja velat sekä tulot)
- selvitys bruttokuukausituloista (esim. eläkepäätökset tai selvitys ennakonpidätysperusteista)
- selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (osakehuoneistot, kiinteistöt, pörssiosakkeet, sijoitusrahastot tms.
ei tarvita vakituisena asuntona olevasta kohteesta, kiinteistöistä käy selvitys kiinteistöverotuksesta)
- lainanantajan todistus veloista
- lääkärinlausunto, mikäli hakija haluaa erityisesti vedota terveydellisiin syihin

Asuntotoimisto on avoinna maanantai ja keskiviikko klo 8.00 – 15 .00 ja perjantai klo 8.00 – 12.00
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