THOMAS ANGELLS STIFTELSER, BISPEGT 4, 7013 TRONDHEIM
SØKNADSSKJEMA - leie av PARLEILIGHET
Søknaden gjelder leiligheter i Thomas Angells Hus, Bispegt 4 og i
Kjøpmannsgt 6

INFORMASJON OM SØKERE - PAR
SØKER 1)
Etternavn

Fornavn

Nåværende adresse

Postnr

Epost

Mobil

Fødselsdato:DDMMAA
Er du i fast eller midlertidig arbeid,

Fødested
Ja/Nei

Hvor

Ja/Nei

Hvor:

Ja/Nei

Hvor – hvor mye

Sted

Bosatt i Trondheim antall år

hvis JA hvor?
Lønnsinntekt pr år
Pensjon pr år
Eier du hus/hytte/annen eiendom
eiendom. Hvis JA – hvor?
Har du formue? Bankinnskudd, aksjer
eller annet - hvis JA hvor og hvor mye?

Referanser
Navn

Mobil

Relasjon

Navn

Mobil

Relasjon

SØKER 2)
Etternavn

Fornavn

Nåværende adresse

Postnr

Epost

Mobil

Fødselsdato:DDMMAA
Er du i fast eller midlertidig arbeid, hvis

Fødssted
Ja/Nei

Hvor

Ja/Nei

Hvor:

Sted

Bosatt i Trondheim antall år

JA hvor?
Lønnsinntekt pr år
hvis JA hvor?
Pensjon pr år
Eier du hus/hytte/annen eiendom
eiendom. Hvis JA – hvor?
Har du formue? Bankinnskudd, aksjer
eller annet - hvis JA hvor og hvor mye?

Hvor - hvor mye
Ja/Nei

Referanser
Navn

Mobil

Relasjon

Navn

Mobil

Relasjon

Andre opplysninger – skriv gjerne på eget ark
Andre opplysninger – skriv litt om hvem dere er – gjerne på et eget ark

Utskrift av “grunnlag for skatt” vedlegges søknaden; ref www.altinn.no
Søknaden sendes til Thomas Angells Stiftelser, Bispegt 4, 7013 Trondheim – eller epost til firmapost@thomasangell.no
Vi forstår og aksepterer at personopplysninger gitt i søknaden blir vurdert under behandlingen av
søknaden. Søknaden med vedlegg blir slettet etter tildeling av annonsert ledig leilighet er gjort; dersom
dere ikke var blant de som fikk tildelt leilighet denne gang.

Sted og dato: __________________________________

Signaturer: ________________ _________________

Det skal legges vekt på at de som får leie leilighet, er sosialt tilpasningsdyktige, er interessert i å opprettholde gode
boforhold og kan være en ressurs for Huset. Tildeling skjer etter en helthetsvurdering.

