ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE

1(2)

Skickas in till din värd.

Namn

Adress

Utskriftsdatum

Lägenhetsnummer

Önskat bytesdatum

Telefon bostad

Lägenhetens storlek
rok
ca
Nuvarande hyra

Telefon arbete
kvm
Telefon mobil

kr per månad

Nuvarande förhållanden för föreslagen hyresgäst
Namn

Personnummer

Gatuadress

Antal hushållsmedlemmar

Postnummer och ortsnamn

st, varav barn
Lägenhetens storlek
rum

Nuvarande hyresvärd

Telefon bostad
Telefon arbete
st
Telefon mobil

ca
kvm
Kontrakt fr. o. m. Nuvarande hyra

Hyresvärdens kontaktperson

Telefon

Arbetsgivare

Telefon

Annan referens

Telefon

Hyresgästens redogörelse för anledning till bytet med angivande av samtliga omständigheter
Räcker inte nedanstående utrymme så bifoga gärna separat bilaga.

Föreslagen hyresgästs redogörelse för orsaken till bytet med angivande av samtliga omständigheter
Räcker inte nedanstående utrymme så bifoga gärna separat bilaga.

Hyresvärdens egna noteringar
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Fyll i samtliga inblandade i byteskedjan. Vid direktbyte kryssa över nedre rutan.
Namn

Telefon

Adress
Hyresvärd

Namn

Telefon

Lägenhetens storlek

Adress

Lägenhetens storlek

rum
Telefon

Hyresvärd

rum
Telefon

kvm

Namn

Telefon

Adress

Lägenhetens storlek

Hyresvärd

rum
Telefon

kvm

kvm

Handlingar i ärendet som skall bifogas Din ansökan
personbevis för samtliga personer inblandande i bytesärendet, även barn och övr. familjemedlemmar.
(Samtliga inblandade vid byteskedja.)
arbetsgivarintyg med anställningsförhållanden beträffande tillträdande hyresgäst med inkomstuppgifter.
kopia på nuvarande hyresavtal (gäller föreslagen hyresgäst samt övriga vid byteskedja).
andra handlingar eller uppgifter som kan bli aktuella att komplettera med under ärendets handläggning.
såsom fullständiga uppgifter om borgensman; personuppgifter; adress, anställningsförhållanden m m.

•
•
•
•

Handläggningstid m m
Handläggningstid – efter fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och uppgifter som vi önskar för bytets
genomförande – är minst tre veckor. Vi förbehåller oss rätten att få begära kompletterande handlingar, information
eller liknande.
Villkor för tecknande av hyreskontrakt
När bytet är klart och skriftligen godkänts av samtliga hyresvärdar, kontaktas bytesparterna för bokning av tid för
undertecknande av hyreskontrakt. Det är viktigt att byteskontrahenterna är medvetna om att det krävs att samtliga
parter undertecknar skriftligt hyreskontrakt och uppvisar bestyrkt (vidimerad) kopia av avskrivna hyreskontrakt i
byteskedjan.
Medgivande
Härmed medgiver vi att våra hyresvärdar med anledning av detta ärende får lämna ut uppgifter om oss som
hyresgäster. Vi har inte något att erinra mot att hyresvärden inhämtar erforderlig kreditupplysning beträffande
tillträdande hyresgäster och eventuella borgensmän.
Bytesparterna medger också hyresvärden eller det behöriga ombudet för hyresvärden att genomföra den utredning
som är erforderlig för att kunna göra en så riktig bedömning som möjligt av begärt byte.
Försäkran vid lägenhetsbyte m m
Härmed försäkrar vi på heder och samvete, att i vår bytesansökan lämnade uppgifter är med sanningen
överensstämmande, att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna samt att inga olaga ekonomiska
transaktioner förekommit eller skall förekomma i samband med bytet. Lämnande av oriktiga uppgifter i samband
med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande (15 kap 11 § brottsbalken).
Undertecknade är medvetna om att hyresavtal som tecknas med anledning av denna bytesansökan, kan komma att
sägas upp med avflyttning som följd, om det senare skulle visa sig att lämnade uppgifter om bytet är oriktiga.
Tillträdande hyresgäst godkänner lägenheten i nuvarande skick
.

………………………………………………...
Ort och datum

…………………………………………
Ort och datum

…………………………………………………
Nuvarande hyresgäst

…………………………………………
Nuvarande hyresgäst

………………………………………………….
Namnförtydligande

…………………………………………
Namnförtydligande

