Tulosta
HAKEMUS ON VOIMASSA 4 KUUKAUTTA
ISÄNNÖITSIJÄ • KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ • KONSULTTI

Päivämäärä

Kiinteistökonsultit Oy
IKAALISTEN

LKV

Vanha Tampereentie 14–16, 39500 IKAALINEN, 岼 (03) 457 220

ASUNTOHAKEMUS-toimeksianto
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin

GSM

E-mail

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen
20_____

AVIO/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen

Puhelin päivisin

20_____

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta

Huoneiston pinta-ala

Huoneistotyyppi

noin

h+k/kk

noin

Vuokran suuruus max.

€/kk

m2

NYKYINEN HUONEISTO
Nykyinen vuokranantaja (nimi ja puhelinnumero)

Huoneluku

Huoneiston pinta-ala
h+k/kk

m2

noin

TULOT, OMAISUUS JA VELAT
Bruttotulot/kk €
Hakijan

Avio/avopuolison

Muiden

Yhteensä

Omaisuuden käypä arvo €

Velat

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon osakkeita,
asuintalon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä?
Kyllä

Ei

osakehuoneiston

omakotitalon

Omistajan nimi

asumisoikeusasunnon

muun kiinteistön

Onko omistaja luopunut asunnosta?
On

/

20_____

Ei

Osakehuoneiston/kiinteistön/asumisoikeusasunnon nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

ASUNNON TARPEEN SYY
ilman asuntoa

perhekoon muuttuminen

nykyinen vuokrasopimus päättyy, milloin

___________

muutto paikkakunnalle, milloin

___________

ero puolisosta

Muu syy / lisäperuste

Toimeksiannon sisältö
Toimeksisaaja pyrkii välittämään toimeksiantajalle vuokra-asunnon, josta toimeksiantaja voi vuokralaisena tehdä
vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen.
Toimeksisaaja avustaa toimeksiantajaa ja vuokranantajaa vuokrasopimuksen tekemisessä.
Toimeksiantaja suostuu siihen, että hänen luottotietonsa saa tarkistaa.
Välityspalkkio
Toimeksiantaja maksaa 75 euron suuruisen välityspalkkion, sis. arvonlisäveron.
Palkkio maksetaan, kun vuokrasopimus syntyy.
Sopimuksen kesto
Toimeksiantosopimus on voimassa 4 kk. Sopimus on irtisanottavissa kummaltakin osapuolelta heti.
Tähän toimeksiantosopimukseen noudatetaan lakia kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000).
Paikka ja aika
_________________________ ______/ ______ 200 ___
IKAALISTEN KIINTEISTÖKONSULTIT OY LKV
____________________________________
Toimeksiantaja

_____________________________________
Toimeksisaaja

PALAUTTAKAA HAKEMUS asianmukaisine liitteineen osoitteella:
Ikaalisten Kiinteistökonsultit Oy, PL 61, 39501 IKAALINEN.
• erillinen liite asunnon tarpeesta esim. irtisanominen tai muu kirjallinen selvitys
• kaikkien yli 18-v. huoneistoon muuttavien tiedot bruttokuukausituloista
• verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
• opiskelutodistus sekä todistus valtion takaamien opintolainojen jäljellä olevasta määrästä
Liitteiden on oltava kopioita, joita emme palauta ja ne on jätettävä samanaikaisesti hakemuksen kanssa.

