VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS

- Täyttäkää lomake huolellisesti tekstaten.
- Pitäkää hakemuksenne ajantasalla ja ilmoittakaa olosuhteiden muutoksista välittömästi.
- Hakemus on voimassa 3 kuukautta, jonka jälkeen sen voi uusia esim. puhelimitse.

Palautusosoite:
REIM Lohja
Laurinkatu 48 B
08100 LOHJA

Muita yhteystietoja:
puh. (019) 320 3360
fax (019) 331 883
www.reim.fi/lohja

HAKIJAN/HAKIJOIDEN HENKILÖTIEDOT
Nimi

Henkilötunnus

Kotipaikka alkaen vuodesta

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Arvo/ammatti

Työnantaja

Sähköpostiosoite

[ ] Opiskelija

[ ] Eläkeläinen

[ ] Työtön

Nimi

Henkilötunnus

Kotipaikka alkaen vuodesta

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Arvo/ammatti

Työnantaja

Sähköpostiosoite

[ ] Opiskelija

[ ] Eläkeläinen

[ ] Työtön

Huoneistoon muuttaa lisäksi _______ alle 18-vuotiasta lasta ja/tai _______ yli 18-vuotiasta perheenjäsentä
HAETTAVA HUONEISTO
1. Kaupunki/Kunta

Kiinteistön osoite

2. Kaupunki/Kunta

Kiinteistön osoite

3. Kaupunki/Kunta

Kiinteistön osoite

Tarve alkaa kk/v

Maksimi vuokra €/kk

[ ] PYYDÄMME TARJOAMAAN ASUNTOA MYÖS MUISTA KOHTEISTA
HAETTAVA HUONEISTOTYYPPI

[ ] 1h+kk/k

[ ] 2h+kk/k

[ ] 3h+k

[ ] 4h+k

BRUTTOTULOT JA VARALLISUUS
Hakijan bruttotulot €/kk

Toisen hakijan bruttotulot €/kk

Bruttotulot yhteensä €/kk

ANNAN SUOSTUMUKSENI LUOTTOTIETOJEN TARKASTAMISEEN
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA

Huoneistotyyppi:________h+k/kk
Kunto: hyvä / huono

[ ] kyllä

Pinta-ala:________m2
Talotyyppi:
[ ] KT

Varallisuus yhteensä €

[ ] ei

Asukkaiden lukumäärä:________
[ ] PKT
[ ] RT
[ ] OKT

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SYYT

[ ] Avioliitto/Avoliitto
[ ] Perheenlisäys

[ ] Avioero/Avoero
[ ] Paikkakunnan vaihto
[ ] Muu syy, mikä? ____________________________________

VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI
ANNAN SUOSTUMUKSENI LUOTTOTIETOJEN TARKASTAMISEEN
Paikka ja aika

Allekirjoitus/allekirjoitukset

Nimenselvennys/nimenselvennykset

KÄÄNNÄ!

HAKEMUKSEN LIITTEET

q

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta

q

Verotuspäätös kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta

q

Todistus eläkkeen, opintotuen tai muun kuukausittaisen korvauksen määrästä (brutto € / kk)

q

Muita liitteitä, mitä ____________________________________________________________________

HUOM!

Asunnon asumiskelvottomuus, muuttouhka nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava
erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttouhkaan liittyy oikeuden päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.
Hakemukseen on liitettävä valtion lainoittamista omakotitaloista ja asunto-osakkeista isännöitsijän tai kunnan viranomaisen antama selvitys lunastus- tai enimmäishinnasta. Muiden kiinteistöjen osalta on toimitettava rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio ja asunto-osakkeista isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio mainitun omaisuuden käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo
tapahtunut, on hakemukseen liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
Jos asunto-osakeyhtiön osakkeita tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksista on annettava erillinen selvitys, josta käy ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

