Hakemusnro

ASUNTOHAKEMUS
Asunto

Hakemustyyppi

Päiväys

Asunnon vaihto

HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Henkilötunnus

Kotipaikkakunta ja alkaen pvm

Arvo tai ammatti

Nykyinen osoite

Postinro

hakija

Työnantaja

alkaen

Postitoimipaikka

Siviilisääty
naimaton

Kansallisuus

Puhelin

Sähköpostiosoite
avoliitossa

naimisissa

kanssahakija

asumuserossa

eronnut

leski

, raskaana, laskettu aika

liitteenä raskaustodistus

KANSSAHAKIJAN TIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Henkilötunnus

Kotipaikkakunta ja alkaen pvm

alkaen

Asuu hakijan kanssa (jos asuu, ei osoitetietoja tarvitse täyttää)

Arvo tai ammatti

Kyllä
Nykyinen osoite

Postinro

ONKO KOTIELÄIMIÄ:

EI

KYLLÄ

Kansallisuus
Työnantaja

Postitoimipaikka

Puhelin

, minkälaisia

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

jatkuu kääntöpuolella / erillisellä liitteellä

TIEDOT HAETTAVASTA HUONEISTOSTA
Kaupunginosa

Osoite

Maksimivuokra

Asuntotyyppi

Pinta-ala

Tav, vuokra-asunto
Talotyyppi
Kerrostalo

Vanhusten asunto

Tukiasunto

Muu, mikä?
Huoneistotyyppi

Rivitalo

h+kk/k tai

Muu, mikä?

h+kk/k

Mikä tahansa

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA
Rakennustyyppi

Asunnon kunto
Hyvä

Pinta-ala

Tyydyttävä

Hallintasuhde
Omistaja
Vuokralainen
Asunnontarpeen syyt

Alivuokralainen

Vuokra €/kk

Asukkaiden lkm

Asuminen alkoi

Asunnon tarve alkaa (pvm)

Huono
Vanhempien luona

Muu mikä?

Asunnoton, alkaen?
Asunnon hallintasuhde päättymässä, syy?
Lisäperustelut (tarvittaessa voitte käyttää liitettä)

Työpaikan saanti paikkakunnalta, alkaen?

Muu syy, selvitys alla

HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen tulee liittää alla mainitut liitteet. Liitteet on toimitettava hakemuksen mukana tai viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Laita
liitteeksi todistuksista kopiot, emme palauta alkuperäisiä. Hakemus on voimassa 6 kuukautta. Hakijan on itse huolehdittava uusimisesta (soitto tai sähköposti käy myös) ja liitteiden
päivittämisestä.
Selvitys huoneistoon muuttavien tuloista, esim. palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
Verotodistukset viimeksi toimitetusta verotuksesta jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta
Selvitys omaisuudesta ja veloista
Muita liitteitä (opiskelutodistus, raskaustodistus, avioeropäätös, häätöpäätös tai muu hakemuksen perusteena käytettävä todistus)
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi ja samalla valtuutan Janakkalan Asunnot Oy:n tarkastamaan luottotietoni.

Lomakkeella annetut tiedot rekisteröidään Janakkalan Asunnot Oy:n vuokra-asunnonhakijarekisteriin vuokra-asunnon hakemista varten. Tietoja ei
käytetä suoramarkkinointiin eikä luovuteta muihin rekistereihin. Asiakastietorekisteri informaatio on nähtävissä toimistolla ja nettisivuillamme.
HUOM Sallittu yksi lemmikki / huoneisto.
Vakuusmaksu on pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran määrää vastaava summa. Luottohäiriömerkintöjen takia vakuusmaksu voi olla 2-3
kuukauden vuokran määrää vastaava summa.
ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS Allekirjoitukset tarvitaan vain jos tulostat hakemuksen ja toimitat sen tulosteena.
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

Kanssahakijan allekirjoitus

Tulosta

Lähetä lomake

