OIARTZUNGO ETXEBIZITZA BULEGOA

Emaiozu bizitza berri bat
hutsik dagoen zure etxeari
Agian ez duzu hutsik duzun zure etxe hori alokatzeko asmorik. Hilabeteko kuota
ez jasotzeak, etxea modu onean ez zaintzeak, errentan hartzen dituzun
pertsonekin sor daitezkeen gatazkek, nola egin ez jakiteak edo, besterik gabe,
bizitza zaildu nahi ez izateak eraginda, ez zara animatu erabiltzen ari ez zaren
etxe horri bizitza berri bat ematera.
Hala ere, hutsik duzun etxe hori Oiartzungo etxebizitza-bulegoaren bidez
alokatzeak irtenbide ona eman diezazuke alokatzeak edo alokairu libre batek sor
ditzazkeen arazo guztiei.

Onura horiek ezagutu nahi dituzu? Jarraitu irakurtzen.
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Zure etxe hutsa berrerabiltzeak
eman ditzazkeen onurak
Erabiltzen ari ez zaren etxea alokatzeak hileko diru-sarrera potentzialak sortuko dizkizu
zuretzat, etxe batek sortzen dituen gastu finkoei aurre egiten lagun diezazuketenak (zaborra,
ura, komunitatea, asegurua, hipoteka, halakorik balego…). Zure etxeari bizia emateak,
kokatuta dagoen eremuaren garapenari laguntzen dio, tokiko ekonomiaren gastua areagotuz.
Zerbitzuak, bestalde, doako arrisku anitzeko etxe-asegurua eskaintzen dizu errentatzaile gisa,
eta etxebizitza itzultzeko unean zuen kontserbazio-egoera berean itzuliko dela bermatzen du.
Bestalde, ez zara arduratu beharko errentariak bilatzeaz, fidantza-izapideak egiteaz edo
alokairu batekin zerikusia duen beste edozein ekintzaz, errentamenduaren kudeaketa osoa
Etxebizitza Bulegoak egiten baitu.
Bestalde, etxebizitza-bulegoaren bidez egiten diren alokairu horiek merkatu librean sartzeko
nahikoa baliabide ekonomiko ez duten pertsonentzat dira. Beraz, zure etxebizitza hutsa
alokatzeak dakartzan onurez gain, hori egitean laguntza soziala ematen duzu.
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Jarri gurekin harremanetan eta
informatuko zaitugu
Etxebizitza hutsei bigarren aukera bat emateko eta alokairuko merkatu librean sartu ezin diren
familia edo pertsonek etxebizitza bat izan dezaten, Oiartzungo Udalak, Oarsoaldea Garapen
Agentziarekin lankidetzan, Etxebizitza Bulegoa jarri zuen martxan.
Zerbitzu honek etxe huts baten alokairuari buruzko onurak eta informazioa ematen ditu.
Prozesua oso erraza da.
• Doako informazio-zerbitzua eskaintzen dugu, konpromisorik gabe
• Zure etxe hutsa berrerabiltzeko dituzun abantailen berri emango dizugu.
• Aholkatuko dizugu zer zerbitzuk egin diezazukeen mesede bai zuri eta bai zure
etxebizitzari.
JARRI GUREKIN HARREMANETAN
943 494 129
etxebizitza@oiartzun.eus
astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14: 00etara.

