LÄGENHETSBYTE
Bytet önskas genomfört den
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Anledning till byte

BLIVANDE HYRESGÄST TILL OVANSTÅENDE LÄGENHET
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Gatuadress
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Postadress
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Telefon bostad
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Rum: Yta:

Hyra / månad
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Telefon

Hyresvärd

Telefon

Familj/Antal personer
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Anledning till byte

Om bytet omfattar flera lägenheter skall
redogörelse för byteskedjan lämnas på sida 2.

VID BYTESKEDJA
För samtliga hyresgäster i byteskedjan skall anges namn, adress, telefonnummer,
personnummer, hyresvärd och lägenhetsstorlek.

Härmed medger jag att min hyresvärd får lämna ut uppgifter om mig som hyresgäst.
Härmed försäkrar jag på heder och samvete
- att i vår bytesansökan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.
- att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna.
- att inga olagliga ekonomiska transaktioner förekommit eller förekomma i samband med
bytet.

Lämnade av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant
intygande.
Tillträdande hyresgäst är medveten om att oriktiga uppgifter kan leda till att tecknat avtal kan
komma att sägas upp för avflyttning.
Stockholm den

/

Nuvarande hyresgäst

IvarBo

Tillträdande hyresgäst
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Lägenhetsbyte
Härmed översändes blankett för lägenhetsbyte.

1.
2.
3.
4.

Till ansökan bifogas ändamål lägenhetsbyte, för Er och för den/dem Ni byter med.
Bifoga lönespecifikation på blivande hyresgäst för 3 senaste månaderna.
Kopia av bytespartners nuvarande hyreskontrakt.
Administrativ avgift för lägenhetsbytet utgår med 350 SEK att betalas till bankgiro (kontakta
IvarBo för bankgiro-nr) med angivande av namn och adress. Ärendet administreras när
betalning kommit oss tillhanda.

Vi vill göra er uppmärksam på, att oriktiga uppgifter eller olagliga transaktioner i samband med
begärt lägenhetsbyte kan innebära att hyresrätten förverkas.
Ni måste räkna med att vi behöver ca 3 veckor på oss efter att avgiften är betald att behandla
bytesärendet.
Reparationer av lägenheten kommer ej att utföras med anledning av lägenhetsbytet.
Underhållsbesiktningar görs vid andra tillfällen enligt av oss uppgjord plan.
När bytet är godkänt är det viktigt:
Att Ni visar den blivande hyresgästen vilket vinds-/källarkontor, som hör till lägenheten
samt att lås omedelbart sätts på dörrarna.
Att Ni visar tvättstugan och överlämnar eventuell tvättstugecylinder/tagg.
Att Ni kontaktar förvaltaren för lägenhetsbesiktning. Kontakt genom felanmälan
Till 08-408-952-00.
Med vänlig hälsning
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