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HAKIJAN HENKILöTIEDOT

Numero Vuosi

Sukunimi ia entiset nimet etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus kotiPaikkarrlllllll alkaen

Huili ry:n

Nykyinen osoite postinumero ja -toimipaikka

Arvo tai ammatti puhelin kotiin puhelin toimeen

Siviilisäätv
-lnaimaton ntintoir"u navoliitossa l_lnaimisissa l_lrru*rr"ro.r" |leronnut [_ltest<i

AVIO / AVOPUOLISON HENKILöTIEDOT

LÄHIOMAISTEN H ENKILÖTI EDOT

\imi Osoite Puh.koti GSM

Puh. työ

\imi Osoite Puh.koti usM

Puh. työ

HAETTAVA ASUNTO

leatvetutalo Huili/ palveluasunto, Terveystie 25 15870 HOLLOLA

Asunnon koko- f ö;ö;" ltil ,sm' |_l+s,o'' l_l+s,s'.n' 7+t,s^' l-lso,o'' Isg,o'' l-lot,o''
2h+kk 2h+kk 2h+kk 2h+kk 2h+kk 3h+kk 3h+kk 3h+kk

14kol 31 kpl 2kpl 2kpl 2kpl l kpl 2kpl 2kpl

]Senioritalo
\sunnon koko

l--l+s,o''
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2kol

Huilahdus, Runokuja I 15870

l-lsr,or, l_ls+,or'

HOLLOLA

2h+kk
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3h+kk

3 kpl

Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden sen palauttamispäivämäärästä lähtien



Pääsyy hakemiselle

TIEDOT NYKYISESTÄ ASU ruruOSTE

Asumisväljyys

Talotyyppi

Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi Huoneiston pinta-ala

lkerrostalo nrivitalo nomakotitalo nmuu, mikä

Varustetaso ]viemäri |_lvesijohto

_l 
asuntokohtainen sauna

!tammin vesl

nkv|ou- taisuihkuhuone

sähkölämmitys /

|_lkeskuslämmitys l_lsisä-Wc

llparvet<e nnissi(talossa)

Kunto lerinomainen llnyva ntyyoyttauä nheikko

Hallintasuhde ]omistaja Ipäävuokralainen lalivuokralainen |_llasten luona

]tyosurroeasunto lasuntola llyhteiskäyttöinen asunto

]muu, mikä?

tluokra lyhtiövastike S isää n m u uttovuos i Nykyinen vuokranantaja

Muut asunnon

tarpeeseen

vaikuttavat

seikat.
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TULOT JA OMAISUUS

Säännölliset
tulot

HAKIJAN

KUUKAUSITULOT BRUTTONA

AVIO / AVOPUOLISON

KUUKAUSITULOT BRUTTONA
(ansaneläke (ansaneläke

fyöeläke Iyoelal(e

y'uokratulot /uokratulot

(orko- ja osinkotulot (orko- ja

Muut säännölliset tulot N/uut säännölliset tulot

SAANNÖLLISET TULOT

YHTEENSÄ € / KK

SAANNOLLISET TULOT

YHTEENSÄ €/ KK

SELV]TYS OM ISTUSASU NNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ

omistaako hakija ja / tai puoliso tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon

osakkeita, asuintalon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä?

]u, nxyrra Minkä? f]osakehuoneiston f]omakotitalon Ituun asuintalon l--ltrrn kiinteistön

Omistaja /omistajat Kiinteistön nimi ja RN:o / yhtiön nimi

Kiinteistön / yhtiön sijaintikunta Hankkimisaika

19

Kiinteistön koko

m2l ha

Asunnon koko

m2

Asunnon käyttö

]]n"rilrn oma asunto f]vuokrattu nvapaa-a1an asunto nmuu, mikä?

fsakehuoneiston / kiinteistön nykyinen myyntiarvo Onko omistaja luopunut asunnosta

] on / [eiote

.los en tällä hakukierroksella saa asuntoa Palvelutalo Huilista toivon, että nimeni jätetään asukasjonoon.

!ryra flri
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ALLEKIRJOITUS

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.

Paikka ja aika \llekirjoitus

\imen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET

Lääkärin / terveydenhoitajan todistus terveydellisistä syistä johtuvasta palveluasunnon tarpeellisuudesta

Verotodistu kset kaikilta huoneistoon m uuttavilta yli 1 8 -vuotiailta

Todistus eläkkeen määrästä (brutto € / kk)

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
Hakemukseen tuiisi liittää valtion lainoittamasta omakotitalosta ja asunto-osakkeista isännöitsijän tai kunnan

viranomaisen antama selvitys lunastus- ja enimmäishinnasta. Muiden kiinteistöjen osalta liitetään

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, tulisi hakemukseen liittää jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys,

josta käY ilmi luovutushinta.

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeita tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne tulisi eritellä liitteessä.
yhteisomistuksista tulisi antaa erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

I-IOL I.OLAhi PAI""VEL,UTAL{f _

YHI]I5'I"YS HI-JILI RY

'[erveystier 25, rs87o Hollala
prr-rh" .r358 3 875 Saoc
f;ix ir5B 3 875 l]2r0
www,huili.fi

Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden sen palauttamispäivämäärästä lähtien


