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Fastighetsförmedling

DEN BOSTADS-
SÖKANDES 
PERSON-
UPPGIFTER 

Namn  
 

Personbeteckning (även slutdelen) 
 

Telefon 

 
E-post 
 

Nuvarande adress 

 
Postnummer och postanstalt 

 
Civilstånd 

       ogift                      sambo               gift                      frånskild             änka/änkling 

Nuvarande bostad (hyra, egen, föräldrarnas) 

 
Har du barn som flyttar med dig? (antal/beräknad nedkomst) 

       nej                        ja,___________________ 
Har du husdjur (vilka, hur många) som flyttar med dig?  

       nej                        ja,_______________________________ 
 Röker du? 

       nej                        ja, inomhus                                  bara utomhus 
Har du hemförsäkring? (försäkringsbolag) 

       nej                        ja,_______________________________  

 Bedömning av bruttoinkomsten (euro/mån.) 

 
Bedömning av nettoinkomsten (euro/mån.) 

 
 Nuvarande hyra (euro/mån.) 

 
Garanti för nuvarande bostad 

 
 Utbildning/yrke 

 
Arbetsgivare 

 
Studielinje 

 
Studieplats 

 
 Anställning 

 
Anställningen började 

 
Studierna inleddes (mån./år) 

 
Studierna avslutas/utexaminering 

 
 Huvudsaklig orsak till bostadsbehovet/Annan information 

 
 

Den nuvarande arbetsgivarens namn och telefon 

 
 

DEN 
MEDSÖKANDES 
PERSON-
UPPGIFTER 

Namn  
 

Personbeteckning (även slutdelen) 
 

Telefon 

 
E-post 
 

Nuvarande adress 

 
Postnummer och postanstalt 

 
Civilstånd 

       ogift                      sambo               gift                      frånskild             änka/änkling 

Nuvarande bostad (hyra, egen, föräldrarnas) 

 
Har du barn som flyttar med dig? (antal/beräknad nedkomst) 

       nej                        ja,___________________ 
Har du husdjur (vilka, hur många) som flyttar med dig?  

       nej                        ja,_______________________________ 
 Röker du? 

       nej                        ja, inomhus                                  bara utomhus 
Har du hemförsäkring? (försäkringsbolag) 

       nej                        ja,_______________________________  

 Bedömning av bruttoinkomsten (euro/mån.) 

 
Bedömning av nettoinkomsten (euro/mån.) 

 
 Nuvarande hyra (euro/mån.) 

 
Garanti för nuvarande bostad 

 
 Utbildning/yrke 

 
Arbetsgivare 

 
Utbildning/yrke 

 
Arbetsgivare 

 
 Anställning 

 
Anställningen började 

 
Anställning 

 
Anställningen började 

 
 Huvudsaklig orsak till bostadsbehovet/Annan information 

 
 

Den nuvarande arbetsgivarens namn och telefon 

 
 

 

Den som ansöker om hyresbostad hyr nedanstående bostad till hyresvillkoren nedan och försäkrar samtidigt att uppgifterna som getts är 
korrekta. Den som ansöker om hyresbostad har på förhand bekantat sig med hyresobjektet, området och hyresvillkoren som står i bostadsbroschyren. 
Mäklaren har rätt att ta kreditupplysningar (Suomen Asiakastieto Oy) och kontrollera andra nödvändiga uppgifter. Mäklaren har rätt att överlämna dessa 
och övriga nödvändiga uppgifter till hyresvärden. Den som ansöker om hyresbostad kan återta sin ansökan utan särskild ersättning. Meddelande om att 
ansökan återtas ska göras på mäklarens verksamhetsställe senast kl. 11.00 nästa vardag. Ansökan om hyresbostad upphävs om den sökande 
meddelas att hyresvärden inte godkänner ansökan eller när giltighetstiden för ansökan går ut. 

 
Hyresobjektets adress 
 

Hyresavtalets giltighetstid 
       tillsvidare, min. 1 års tid            tidsbundet_________________________ 

Hyresavtalets begynnelsedatum 

 
Mera information, särskilda önskemål eller annat 
 

Hyra euro/mån. 

 
Vattenavgift 

 
Elavgift 

       ingår                    enligt förbrukning/förskott _____________ 
Garantibelopp 
 

Datum 

 
Ansöka gäller t.o.m. 

 
Den bostadssökandes underskrift 
 

Den medsökandes underskrift 
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