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hakijan tiedot
Nimi: ____________________________________________________________________________________

Lähiosoite: ________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka:___________________________________________________________________

Puhelin:___________________________________________________________________________________

Ammatti: _________________________________________________________________________________

Sähköposti: _______________________________________________________________________________

Lemmikkieläimet (mikä eläin) ___________________________________________________________________

mukana muuttavan tiedot
Nimi: ____________________________________________________________________________________

Lähiosoite: ________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka:___________________________________________________________________

Puhelin:___________________________________________________________________________________

Ammatti: _________________________________________________________________________________

Sähköposti: _______________________________________________________________________________

Suhde hakijaan:    ___ puoliso     ___ sisar/veli    muu __________ 

asunnon sijainti / asuinalue, jossa haluaisitte asua
Valitse asuinvyöhyke (laita X)

  ___ Vyöhyke 1 - Sijainti: kaupungin keskusta/ ydinkeskusta 

  ___ Vyöhyke 2 - Sijainti 1-2 km kaupungin keskustasta hyvien ulkoilureittien, julkisten

liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä.

  ___ Vyöhyke 3 - Sijainti 2-3 km kaupungin keskustasta hyvien ulkoilureittien, julkisten

liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä.

 

Asunnon koko (laita X)

___ Yksiö        ___ Kaksio      ___ Kolmio        ___ Muu, kerro tarkemmin

 

Kaupunki (kaupungin nimi)  __________________

 

Kuukausivuokran maksimimäärä __________€/kk
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asuminen
Tarvitsetteko asumisen arkea tukevia palveluja, tai oletteko kiinnostuneet niistä? 

Valitse allaolevista vaihtoehdoista (laita X)

___ Muuttopalvelu

___ Siivouspalvelu

___ Kotihoito

___ Kotisairaanhoito

___ Ateriapalvelut

___ Kotiapua, ulkoilua ja kahviseuraa

___ Muu, kerro tarkrmmin

 

Milloin haluaisitte muuttaa MG Asuntojen asuntoon aikaisintaan?  _________ 

 

Lisätiedot ja toiveet:

 Kertokaa mahdollisimman tarkkaan asumiseen liittyvistä toiveistanne.      

 ____________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

www.mgasunnot.fi

asuntohakemusta hoitaa
___ Hakija itse (Ei tarvitse täyttää uudestaan tietoja)

___ Muu kun hakija (Täytä alla olevat tiedot)

 

Nimi: ______________________________________________________________________________________

Lähiosoite: __________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka:______________________________________________________________________

Puhelin:_____________________________________________________________________________________

Sähköposti: _________________________________________________________________________________
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Otamme yhteyttä, kun asiakkaan toiveiden mukainen asunto vapautuu. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Autamme tarvittaessa

muuttoavun järjestämisessä.  

Asunnonhakuprosessi kestää tyypillisesti 2-6 kuukautta. 

(Hakemus on voimassa 6 kuukautta)

Asuntohakemus ei sido asiakasta ottamaan tarjoamaamme asuinhuoneistoa

vastaan. Toimimme tässäkin suhteessa reilusti.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

 

Voit hakea MG Asuntojen asuntoja tayttämällä lomakkeen tiedot itse tai asianhoitajan

välityksellä. (Hakemusta voi hoitaa läheinen henkilö asiakkaan puolesta tai esimerkiksi

palveluohjaaja tai terveydenhuollon ammattilainen.) 

 

 

 

 

 

Lähetä hakemus osoitteeseen:

MG Asunnot

Vuorikatu 17 C 53

15110 Lahti

 

 

Voit myös täyttää hakemuksen sähköisesti osoitteessa

https://www.mgasunnot.fi/senioriasunnot

Jättämällä hakemuksen hyväksyn, että henkilötietoja käsitellään MG Asunnot.fi tietosuojakäytännön mukaisesti
https://www.mgasunnot.fi/tietosuoja. Voin peruuttaa suostumukseni halutessani ilmoittamalla siitä osoitteeseen
info@mgasunnot.fi, Lakiasiat.
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palautus ja yhteystiedot
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