VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Nykyinen katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin

Matkapuhelin

Arvo tai ammatti

Työnantajan nimi

Kotipaikkakunta

Alkaen pp.kk.vvvv

KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Nykyinen katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin

Matkapuhelin

Arvo tai ammatti

Työnantajan nimi

Kotipaikkakunta

Alkaen pp.kk.vvvv

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite
Työsuhteen alkamispäivä

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite
Työsuhteen alkamispäivä

HAETTAVA VUOKRA-ASUNTO
Kunta / kunnat

Kaupunginosa(t)

Talotyyppi
kerrostalo

Huoneluku

pientalo

Pinta-ala m2

-

-

Enimmäisvuokra €/kk Asunnon tarve alkaen

Asuntoon muuttavien lukumäärä
yli 18-vuotiasta

alle 18-vuotiasta

syntymätön lapsi, laskettu aika

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä Huoneiston pinta-ala Huoneistotyyppi

Asunnon hallintamuoto
omistusasunto

vuokra-asunto

asumisoikeusasunto

osaomistusasunto

alivuokra-asunto

asun vanhempien luona

työsuhdeasunto

opiskelija-asunto

muu, mikä?

TULOT JA VARALLISUUS
(täytetään haettaessa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, varauduttava toimittamaan tarvittavat liiteselvitykset, ks. ohjeet1)
Tulot (brutto €/kk)

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä (ks. ohjeet2)

Hakijan tulot

osakehuoneisto

Kanssahakijan tulot
Muiden asuntoon
muuttavien tulot

vapaa-ajan asunto

osaomistusasunto

kiinteistö

omakotitalo

muu, mikä?

Nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

€

Velat

€

Yhteensä
Varallisuus
Hakijan varallisuus

€

Kanssahakijan varallisuus

€

Muiden asuntoon muuttavien varallisuus

€

Yhteensä

€

ASUNNON TARPEEN SYYT
asunnoton

alkaen, syy?

asunto asuinkelvoton

alkaen, syy?

muuttovelvoite nykyisestä asunnosta

alkaen, syy?

liian pieni asunto

liian suuri asunto

avio- / avoliitto

avio- / avoero

vuokran suuruus

asunnon huono kunto

epätyydyttävä asunto

itsenäistyminen

paikkakunnan vaihto, syy?
terveydelliset syyt (ilmoitetaan kohdassa lisätietoja)
muu syy, mikä?

LISÄTIETOJA (ks. ohjeet3)

ALLEKIRJOITUKSET
Edelle annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi ja vuokranantaja valtuutetaan tarkistamaan luottotiedot.
Aika ja paikka

Aika ja paikka

Ohjeita vuokra-asuntohakemuksen täyttämiseen

Colliers International Finland

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta, pyydettäessä toimitetaan hakemuksen liitteeksi tuloa ja varallisuutta koskevia selvityksiä:

Asuntovuokraus

1) työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset
2) yli 18-vuotiailta viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen
erittelyosa
3) todistus eläkkeen määrästä
4) selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
5) muut mahdolliset todistukset, joihin hakemuksessa halutaan
vedota

Palautusosoitteet:

1

2

Ilmoitetaan asunto tai kiinteistö, jonka hakija ja/tai puoliso tai

muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi.
3

Ilmoitetaan asunnon tarpeeseen vaikuttavia lisätietoja

Lähetä hakemus Colliersin toimipisteeseen, voit myös täyttää
sähköisen asuntohakemuksen osoitteessa
www.colliersasunnot.com. Kaikki hakemukset käsitellään
luottamuksellisina. Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta.

Puh. 020 177 4500

asuntovuokraus@colliers.com

Colliers International Finland:
Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki
Telitie 5, 80100 Joensuu
Survontie 9 A, 40500 Jyväskylä
Itkonniemenkatu 29 E, 70500 Kuopio
Kauppakatu 6 B, 15140 Lahti
Yrttipellontie 1 B, 90230 Oulu
Juhlatalonkatu 5, 33100 Tampere

Kun täytät hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, voimme tarjota Sinulle
mahdollisimman monipuolisesti eri vaihtoehtoja laajasta asuntovalikoimastamme.

