Ansökan om lägenhetsbyte
Objektsnummer (9 siffror, se hyresavin)

Nuvarande hyresgäst(er)
Adress

E-post

Namn

Personnummer

Telefonnummer

Namn

Personnummer

Telefonnummer

Antal hushållsmedlemmar...

varav barn

Yta, kvm

Antal rum

Hyra/månad

Anledning till önskat lägenhetsbyte

Önskat datum för byte

Förslagen hyresgäst(er)
Namn

E-post

Personnummer

Namn

E-post

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Arbetsgivare

Telefonnummer

Antal hushållsmedlemmar...

varav barn

Yta, kvm

Årsinkomst
Antal rum

Hyresvärd/förvaltare

Hyra/månad
Telefonnummer

Anledning till önskat lägenhetsbyte

Vid fler än 2 lägenheter inblandade anges fullständig byteskedja på baksidan eller på separat papper.
Lägenheten har besiktigats av byteshyresgästen och godkännes i nuvarande skick.
Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att byte kommer att äga rum
i enlighet med dessa uppgifter, att ingen uppgift av betydelse utelämnats samt att inga olagliga
transaktioner förekommer i samband med bytet. Om oriktiga uppgifter lämnats kan detta medföra
straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen kan även komma att sägas upp om
hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller genom olagliga
transaktioner.
Vi medger att våra hyresvärdar får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss
som hyresgäster. I samband med bytet är vi medvetna om att hyresvärden tar en kreditupplysning.
Underskrifter
Ort och datum
Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst

Nuvarande hyresgäst

Föreslagen hyresgäst

HEBA Fastighets AB (publ)
Box 17006, 104 62 Stockholm
www.hebafast.se

Besöksadress: Timmermansgatan 31, 118 55 Stockholm Tel. 08-442 44 40

E-post: info@hebafast.se

Till bytesansökan skall följande bifogas:
1. Personbevis/familjebevis för alla parter i byteskedjan, gäller samtliga hushållsmedlemmar i
respektive lägenhet.
2. Aktuellt intyg från arbetsgivare med uppgift om anställning och aktuell lön för föreslagen hyresgäst.
3. Kopior på de tre senaste lönespecifikationerna för föreslagen hyresgäst.
4. Kopia på nuvarande hyreskontrakt för samtliga hyresgäster i byteskedjan.
5. Anledning till bytet för samtliga parter.
6. Kreditupplysning på föreslagen hyresgäst (Beställs av föreslagen hyresgäst via www.minuc.se gå in
under tjänster/min uc/beställ
OBS! Eventuella parkerings- och/eller garageavtal upphör i samband med bytet, parkerings- och/eller
garageplatsavtal kan ej överlåtas.

Byteskedja vid fler än två lägenheter

Namn

Telefon

Adress

Antal rum,yta

Hyresvärd

Telefon





Namn

Telefon

Adress

Antal rum,yta

Hyresvärd

Telefon



Namn

Namn

Adress

Antal rum,yta

Hyresvärd

Telefon









Namn

Telefon

Adress

Antal rum,yta

Hyresvärd

Telefon

