KAUNIAISTEN KAUPUNKI
PL 52, 02701 KAUNIAINEN
! 50561/vaihde

NUORISOASUNTOHAKEMUS
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

Nykyinen osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puh. kotiin / matkapuhelin

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

Puh. toimeen

alkaen 20

alkaen 20

Siviilisääty
naimaton

kihloissa

avoliitossa

naimisissa

asumuserossa

AVIO/AVOPUOLISON TAI KIHLATUN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Henkikirjoituspaikka

alkaen 20

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen 20

Asuu hakijan kanssa
kyllä

Osoite

eronnut

Raskaustodistus

leski

on

ei

Puh. toimeen/kotiin
Postinumero ja -toimipaikka

ei

LASTEN HENKILÖTIEDOT
Nimi
____________________________________________________________________

Henk.tunnus
____________________________

____________________________________________________________________

____________________________

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kk.tulot
vähentämättöminä

Vähennykset
euro (kunta tekee)

Omaisuuden käypä arvo
euro

Omaisuuteen kohdistuvat
velat
euro

Hakijan
Avio/avopuolison,
kihlatun
Yhteensä
Huomioitavat tulot
ja varallisuus
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HAETTAVA ASUNTO

(2 tai 4 hengen ryhmäasuntoa hakevat täyttävät kukin oman hakemuksen

haen yksiötä

____ m

haen kaksiota

____ m

2

2

____ m

2

____ m

2

_____ m

2

_____ m

2

haen 2 hengen ryhmäasuntoa
Nimi
kanssa
haen 4 hengen ryhmäasuntoa
Nimi
Nimi
Nimi
kanssa

ASUNNON TARPEEN SYY

(kohdat 1-2 täytetään tarvittaessa)
1. ASUNNOTTOMUUS
a. Asunnoton, mistä alkaen ____ /____ 20____
Missä majailee ______________________________________________________________
b. Asunto asumiskelvoton (osoitettava erillisellä esim. terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä), miksi
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
a. Oikeuden päätös

b. Vuokranantaja irtisanonut

c. Asunto puretaan

Muutettava viimeistään ____ / ____ 20____

d. Tuomittu asumus/avioero

Miksi häädetty/irtisanottu asunnosta _________________________________________________________________________

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
A. Asumisväljyys ja talotyyppi: asukkaiden lukumäärä _____
kerrostalo

rivitalo

omakotitalo

Huoneistotyyppi ____ h+kk/k

Pinta-ala ____ m

2

muu, mikä ___________________________________________________

B. Varustetaso ja kunto: Asunnon varusteet
viemäri

vesijohto

lämmin vesi

keskus/sähkölämmitys

kylpy- tai suihkuhuone/asuntokohtainen sauna
erinomainen

Asunnon kunto:

omistaja

C. Hallintasuhde:
työsuhdeasunto

hyvä

parveke
tyydyttävä

päävuokralainen

asuntola

sisä-WC

hissi (talossa)
heikko

alivuokralainen

yhteiskäyttöinen asunto

Vuokra/yhtiövastike _________________ euro/kk

asuu vanhempien luona

muu, mikä ___________________________________

Sisäänmuuttovuosi 20____

D. Muu asunnontarpeeseen vaikuttava seikka __________________________________________________________________

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ (omistaako hakija tai puoliso)
ei

kyllä

osakehuoneiston

Omistajan nimi

muun asuintalon

muun kiinteistön

Kiinteistön nimi ja RN:o/yhtiön nimi

Kiinteistön/yhtiön sijainti
Asunnon käyttö:

omakotitalon

kunta

Hankinta-aika
/
20

hakijan oma asunto

vuokrattu

Kiinteistön
koko

2

m /ha

vapaa-ajan asunto

muu, mikä _____________________________________
M:\LOMAKE\NUORISOASUNTOHAKEMUS.doc

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta
Onko omistaja luopunut asunnosta

on

_____ / _____ 20_____

ei ole

Onko asunnon hankkimista/talon rakentamista varten myönnetty valtion lainaa (aravalaina)
ei ole

on ____ / ____ 20____

___________________________________________ euro.

Laina maksettu takasin ____ / ____ 20____

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Asunnon koko

2

m

