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MUUTTO TALOYHTIÖÖN
POISMUUTTO
TIETOJEN MUUTOS / LISÄYS

Päivämäärä:

Sukunimi

Etunimet

_____ / _____ / 20_____

MUUTTAJAN TIEDOT
Syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi)

Ammatti

Puhelin

Sähköposti:

Sukunimi

MUKANA
MUUTTAVAN
PUOLISON TAI
MUUN HENKILÖN
TIEDOT

Etunimet

Syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi)

Ammatti

Puhelin

Sähköposti:

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

MUKANA
MUUTTAVAT
PERHEENJÄSENET

Lähiosoite

MISTÄ MUUTETAAN
Postinumero

Postitoimipaikka

Lähiosoite

MINNE MUUTETAAN
Postinumero

Postitoimipaikka

ASUUKO
ASUNNOSSA
EDELLISIÄ
ASUKKAITA?

 Kyllä
Ei
Nimitaulussa ed.
Asukkaan nimi

Nimi/nimet nimitaulussa:

ALLEKIRJOITUS

_____ / _____ / 20_____

KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Kerätyillä tiedoilla ylläpidetään taloyhtiön asukasluetteloa (talonkirja). Tiedot luovutetaan tätä tarkoitusta varten
ainoastaan kiinteistöhuollolle, isännöitsijälle sekä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle.
Taloyhtiön palveluita (pyykki, sauna, autopaikat yms.) voivat käyttää vain asukasluetteloon merkityt henkilöt. Tietojen
perusteella merkitään asukkaan nimi porraskohtaiseen nimitauluun ja avataan tarvittaessa asunnon ovi (mikäli asukas
on jäänyt vahingossa ulkopuolelle).
Tilapäiseksi oleskeluksi katsotaan ainoastaan alle kaksi viikkoa kestävä asuminen taloyhtiössä. Yli kaksi viikkoa
kestävästä oleskelusta ON AINA TEHTÄVÄ MUUTTOILMOITUS.

HALUTUT PALVELUT – KÄÄNNÄ ▼

Palauta täytetty lomake B-talon ala-aulassa olevaan taloyhtiön postilaatikkoon. Kiitos!

TOIMENPIDE:

Jos olet muuttamassa taloyhtiöön ja haluat käyttöösi taloyhtiön tarjoamia palveluita,
valitse alla olevista haluamasi:

Saunavuoro

❏ Haluan saunavuoron
❏ En halua saunavuoroa
Toivottu aika (tarkista vuorolistasta vapaat ajat)
Viikonpäivä: _____, Kello: ___-___
Saunavuoro on maksullinen (kuukausimaksu)

Autopaikka

❏ Tarvitsen autopaikan
❏ En tarvitse autopaikkaa
Toivottu paikka (tarkista vapaat paikat – ajantasainen lista löytyy
taloyhtiön kotisivulta)
Paikka numero: _____
Autopaikat ovat maksullisia (kuukausimaksu). Autopaikasta tehdään
asukkaan kanssa aina erillinen vuokrasopimus.

Laajakaista

❏ Haluan laajakaistan käyttöön
❏ En tarvitse laajakaistaa
Kiinteä laajakaista kuuluu talon peruspalveluihin ja taloyhtiö maksaa
siitä koituvat kustannukset. Erillisiä kuukausimaksuja yhteydestä ei
peritä. Käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä ja sitä varten
muuttoilmoituksen yhteydessä on annettava nimen lisäksi joko
puhelinnumero (matka) tai sähköpostiosoite. Suosittelemme
molempien antamista jolloin häiriö- ym. tiedotteiden jakaminen sujuu
paremmin. Ilman rekisteröintiä yhteyttä ei voi käyttää (operaattori
kytkee palvelun pois käytöstä, jos huoneistoon ei oteta yhteyttä).
Kaikkien palveluiden käyttöehdot löytyvät taloyhtiön kotisivulta kunkin
palvelun osion yhteydestä. Lisätietoja saa tarvittaessa yhtiön hallitukselta.
LISÄTIETOJA:

