VUOKRASOPIMUKSEN

IRTISANOMINEN
•
•

Irtisanomisen voi lähettää postitse tai tuoda: Nuorisosäätiö/vuokrauspalvelu, Hiihtäjäntie 7, 00810 Helsinki
Irtisanomisen voi lähettää myös sähköpostitse vuokrauspalvelu@nuorisosaatio.fi tai faksilla 09 7552 4755
HUONEISTON OSOITE
Irtisanottavan huoneiston osoite

Postinumero ja -toimipaikka

ASUKKAAN NIMI (jos sopimuksen on allekirjoittanut kaksi henkilöä ja asunto jää tyhjäksi, tulee irtisanomiseen molempien nimet ja allekirjoitukset)
1. asukkaan nimi

Puhelinnumero

2. asukkaan nimi

Puhelinnumero

asunnon toinen päävuokralainen jää vielä asumaan asuntoon

☐ IRTISANON HUONEISTON VAIN OMALTA OSALTANI
Asunnon näyttö

☐ Voin esitellä asuntoni uudelle asukkaalle, numeroni saa antaa hänelle

☐ Numeroani ei saa luovuttaa uudelle.

Poismuuttava (☐ asukas 1 | ☐ asukas 2) on

☐ talotoimikunnan jäsen ☐ vuokralaistoimikunnan jäsen ☐ VSS-hoitaja ☐ suojelujohtaja
Onko asunnossa tupakoitu (pidempään/säännöllisesti)?
☐ kyllä ☐ ei

Onko asunnossa lemmikkieläintä?
mikä?

☐ kyllä ☐ ei

Irtisanomisen syy

☐ sisäinen asunnonvaihto ☐ muutto toiseen vuokra-asuntoon ☐ oman asunnon osto ☐ asunto liian kallis ☐ asunto liian pieni
☐ yhteenmuutto kumppanin kanssa ☐ ero kumppanista ☐ työ/opiskelu toisella paikkakunnalla ☐ rauhaton talo/asuinympäristö
☐ muu syy, mikä?
Päivämäärä, jolloin huoneisto on vapaa

Sähköpostiosoite (1. asukas)

o Sähköpostiosoite (2. asukas)
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UUSI OSOITE JA TILINUMERO

1. asukkaan uusi osoite tai yhteinen uusi osoite

Postinumero ja -toimipaikka

2. asukkaan uusi osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilinumero vakuuden palautusta varten (vakuus maksetaan vain yhden henkilön tilille)

Saajan nimi

IRTISANOMISEN VAHVISTUS

Haluan irtisanomisen vahvistuksen

Saat irtisanomisestasi vahvistuksen valintasi mukaan joko postitse tai sähköpostitse. Vahvistus on todistus
irtisanomisestasi. Jos et saa vahvistusta muutaman päivän sisällä irtisanomista, ota yhteyttä Nuorisosäätiön
vuokrauspalveluun.

ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus (päävuokralainen)

/

☐ sähköpostitse
☐ postitse
irtisanominen vahvistettu (toimisto täyttää) ☐

Allekirjoitus
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PALAUTE
Minkä arvosanan annat Nuorisosäätiölle? (1. huono, 2. välttävä, 3. tyydyttävä, 4. hyvä, 5. erinomainen)

1. ☐

2. ☐

3. ☐

4. ☐

5. ☐

Kehut vai haukut? Kerro meille:

VAKUUDEN PALAUTUS

toimisto täyttää

vakuusmaksu

☐

kyllä, määrä

rästiä

pvm

maksusitoumus

€
€

☐

kyllä, määrä
ennakkoa

€
€

11.1.2018/TA

vähennykset

€

Loppusumma
☐ pal. vakuutta

€ ☐pal. ennakkoa

€ ☐ as. jää maksettavaa

käsittelijä

/

20

