Umsókn um leiguíbúð.
Stjórnsýsluhúsinu . Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður . Sími: 450-8000 . Bréfsími: 450-8008.

Umsókn númer:

Móttekin þann:

Nafn umsækjanda.

Kennitala

Nafn maka/sambýlings ( ef við á)

Kennitala

Lögheimili

Póstfang / Staður

Símanúmer

Núverandi aðsetur, ef annað en lögheimili.

Póstfang / Staður

Annar sími ( GSM)

Fjölskylda og hjúskaparstaða:
Fjöldi barna

Hjón / í sambúð
Sótt er um íbúð á :

Einhleyp/ur
Fjöldi herbergja ?

Ísafirði

herbergja

Suðureyri

herbergja

Flateyri

herbergja

Þingeyri

herbergja

Með börn
Hvenær þarfnast umsæjandi íbúðar?

Aðrar upplýsingar sem umsækjandi óskar að koma á framfæri.

Staðfesting:
Dagsetning.

Undirskrift umsækjanda.

Gildistími umsóknar.
Til að viðhalda gildi umsóknar þarf umsækjandi að endurnýja hana á fjögurra mánaða fresti.
Endurnýjun skal vera skrifleg.

SNÚ
Á bakhlið eru reglur sem eru hluti umsóknar og þarf að undirrita sérstaklega.
Eyðublað 22-02-2006 BT

Umsókn um leiguíbúð hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar ehf., framhald.
Reglur sem eru hluti umsóknarinnar.
Með undirritun umsóknarinnar er litið svo á að umsækjandi fallist á neðanskráðar reglur.

Tryggingar:
Farið er fram á það við gerð húsaleigusamnings að lagðar séu fram tryggingar í formi greiðslu
eða annarar ábyrgðar sem jafngilda 3ja mánaða leigu.

Meðferð umsókna og ráðstöfun íbúða:
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. áskilja sér rétt til að ráðstafa íbúðum í samræmi við þarfir og
aðstæður umsækjenda þó að það raski að hluta til biðlista umsækjenda.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum á forsendum þess að fyrri reynsla eða umsagnir gefa
tilefni til að efast um góða umgengni eða skil á leigu.
Íbúðum er ráðstafað af starfsfólki Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf, ásamt fulltrúa frá
Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.

Úthlutun íbúða á félagslegum forsendum:
Umsækjandi getur lagt umsókn sína fyrir Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, óski
hann þess að umsóknin hljóti sérstaka meðferð og forgangs af félagslegum forsendum.
Má þar til að mynda nefna lakan fjárhag, fjölskylduástæður, veikindi eða aðrar félagslegar aðstæður.
Nánari upplýsingar hér um gefa starfsmenn Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.

Hunda og kattahald:
Umsækjendum er bent á að kynna sér reglur Ísafjarðarbæjar um hunda- og kattahald.
Meðferð hunda er með öllu óheimil í fjölbýlishúsum. Það á einnig við um kattahald, nema um
annað sé samið við alla íbúa í hverjum stigagangi.

Yfirlýsing:
Ég heimila hér með undirskrift minni, að þær mánaðarlegu húsaleigubætur sem
ég á rétt á frá Ísafjarðarbæ, verði greiddar beint til Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf.
Umræddar húsaleigubætur skulu dragast strax frá mánaðarlegri húsaleigu minni.
Dagsetning.

Athugasemdir starfsmanns FÍ.

Undirskrift umsækjanda.

