KOTOSALLA-vuokra-asuntohakemus
Saapumispäivä ______________________ Hakemus on voimassa 3 kk.
Kotosalla-asunnot on ikäihmisille tarkoitettuja esteettömiä vuokra-asuntoja. Asukasvalinnassa huomioidaan hakijan/
hakijoiden terveydentila, omaisuus ja tulot. Hakemukseen liitteeksi tulee toimittaa selvitys terveydentilasta tai sosiaalitai terveydenhuollon lausunto Kotosalla-asumisen tarpeesta. Liitteeksi tulee lisätä selvitys omaisuudesta ja tuloista
(eläke/palkkatodistus, verotuspäätös ja -erittelyosa) sekä omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista. Mikäli hakijalla/
hakijoilla on omaisuutta, tulee liitteeksi toimittaa esim. toimeksiantosopimus/kauppakirja, rahasto- tai osakesalkun
arvo, tms. Kopiot liitteistä riittävät.

Pakolliset liitteet:
•
•
•

selvitys terveydentilasta
selvitys omaisuudesta ja tuloista
selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja veloista

1. Hakijan henkilötiedot

2. Hakijan henkilötiedot

Sukunimi, etunimet

Sukunimi, etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Nykyinen osoite

Nykyinen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköposti

Sähköposti

Arvo tai ammattinimike

Arvo tai ammattinimike

Yhteyshenkilön nimi ja puh.nro (tarvittaessa)

Haettava huoneisto
Voit valita useamman vaihtoehdon.
Tampere, Hervanta, Pietilänkatu 1

Tampere, Linnainmaa, Hannulankatu 1

Tampere, Hervanta, Pietilänkatu 5

Nokia, Maununkatu 10 B, C

Tampere, Hervanta, Pietilänkatu 9

Nokia, Maununkatu 8a (ei ikärajaa, ei rajoituksia asukasvalinnassa)

Tampere, Hervanta, Pietilänkatu 11

Lempäälä, Aavankatu 2 (ei ikärajaa, ei rajoituksia terveydentilasta)

Tampere, Hervanta, Hervannan valtaväylä 94
Tampere, Hervanta, Tieteenkatu 20

Kotosalla-kodit on suunniteltu
ikääntyvien ihmisten toiveiden
ja tarpeiden mukaan.

Käännä

Haettavan asunnon koko ja tyyppi
Huoneluku __________ (h+k/kk)

Huoneiston koko ____________ m2 - ____________ m2

Vuokra enintään ____________ €/kk. Sisältää kaikki käyttökustannukset, kuten Kotosalla-jäsenpalvelumaksun.
Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.

Muuta

Asunnon tarpeen syy (pakollinen tieto)

Tarve alkaa ________________________________________

Tiedot nykyisestä asunnosta
Vuokra-asunto, nykyinen vuokranantaja ___________________________________________________________________________________
Asumisoikeusasunto
Omistus-/osaomistusasunto

Tulot, omaisuus ja velat
1. Hakija

2. Hakija

Bruttotulot/kk

Bruttotulot/kk

Omaisuuden arvo

Omaisuuden arvo

Velat

Velat

Allekirjoitus
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja suostun siihen, että luottotietoni tarkistetaan.
Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Puutteelllisesti täydennettyjä hakemuksia ei käsitellä! Hakemus säilytetään 5 vuotta asukasvalinnan tekemisestä tai hakemuksen
vanhenemisesta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta löytyy hakijarekisterin tietosuojaselosteesta osoitteesta
www.yhkodit.fi/tietosuojaseloste

Jos osapuolten välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä
maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Aleksis Kiven katu 26
33200 Tampere
www.yhkodit.fi

