VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
Korian Palvelukeskus
Jaakkolankuja4-6
45610 Koria

Elimäen Palvelukeskus
Meijeritie 1
47200 Elimäki

Saapunut
Päivitetty

HAKEMUS ON VOIMASSA 1 VUODEN.
Elimäen Puustelli ry:n vuokra-asuntojen asukasvalintakriteerit määräytyvät Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (Ara) valtakunnallisista säännöksistä. Asukasvalintaan vaikuttavat hakijan asunnon ja
palvelujen tarve sekä tulot ja varallisuus.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Siviilisääty
naimisissa

naimaton

leski

eronnut

asuu erillään

avoliitossa

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (Täytetään vain, jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon.)
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

alkaen

ASUNTOHAKEMUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA OLLAAN ENSISIJAISESTI YHTEYDESSÄ
hakijaan
muuhun yhteyshenkilöön (täytä yhteystiedot alla)
Yhteyshenkilön nimi
Sukulaisuus- tai muu suhde hakijaan:

Puhelin

Sähköposti

HAETTAVA ASUNTO
Haen senioriasuntoa Korialla:
Haen senioriasuntoa Elimäellä:

Vuokrat

Korian senioritalo
Elimäen Senioritalo

41 m

2

37-40 m

46,5 m

2

50 m

2

50,5 m

2

54 m

2

58 m

2

11,30€/ m 2
11,80€/ m 2

, vesimaksu 16€/hlö, oma sähkömittari
, sis. veden, oma sähkö

2

PALVELUASUMISEN TARVE
Nykyinen asunto soveltumaton, miksi?

muu syy, mikä?_

Lisätietoja

Asunnon tarve on mielestäni kiireellinen.
Palvelut, joita saan tällä hetkellä
siivousapu

kotihoito

turvapuhelin

ateriapalvelu

muu, mikä?
Lisätietoja

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Omistaja

Vuokralainen

Muu, mikä:_

Huoneiston tyyppi:
Vuokra/Vastike:_

_Huoneiston pinta-ala:_
€/kk Erilliset lämmityskulut ja vesimaksut:

TULOT JA VARALLISUUS
HAKIJA
Kansaneläke, brutto €/kk
Työeläke, brutto €/kk
Muut eläkkeet, brutto €/kk
Tulot yhteensä
Asunto-osakkeet (käypä arvo)
Kiinteistöt (käypä arvo)
Muu varallisuus (käypä arvo)
Lainat €
Varallisuus yhteensä

AVIO/AVOPUOLISO

€/kk

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ Hakija tai puoliso omistaa kokonaan/osaksi
osakehuoneisto, koko_

m

2

omakotitalo koko_

m

2

omistusosuus (esim. ½ tai 25 %_
muu asuintalo
Omistajan nimi

muu kiinteistö

en omista mitään edellä mainituista

Kiinteistön osoite

Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta ja hankkimisaika

Kiinteistön koko, asunnon koko

Asunnon käyttö
hakijan omassa käytössä

vuokrattu

myynnissä

vapaa-ajan asunto

muu, mikä

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen arvo, esim. kiinteistövälittäjän arvio

ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) kaikilta huoneistoon muuttavilta (esim. eläkepäätös)
Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta (verotuspäätös ja erittelyosa) viimeksi toimitetussa
verotuksessa
Kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (esim. välittäjän arvio asunto-osakkeen arvosta)
muita liitteitä, mitä
Huom!
Hakemuksen voi toimittaa ilman liitteitä jonoon, mutta päätöstä ei voida tehdä ilman niitä. Olosuhteiden
muutoksista on ilmoitettava. Hakemuksen jättäminen ei velvoita vastaanottamaan tarjottua vuokraasuntoa.
Hakemus palautetaan osoitteella: Elimäen Puustelli ry, Korian Palvelukeskus Jaakkolankuja 4-6, 45610
KORIA

ASUKASVALINNAN SUORITTAJAN MERKINTÖJÄ:

