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Ansökan om direktbyte

Nuvarande hyresgäst 1

Namn
Personnummer


Tel arbete
Tel bostad 

Tel mobil
Antal familjemedlemmar, barn och barns födelseår

E-postadress


Nuvarande hyresgäst 2

Namn
Personnummer


Tel arbete
Tel bostad 

Tel mobil
Antal familjemedlemmar, barn och barns födelseår

E-postadress


Nuvarande hyresgästs bostad/byte

Gatuadress 

postnummer
ort

Antal rum
Lägenhet nummer
Hyra/mån
Inflyttningsdatum
Anledning till byte


Önskat datum för byte
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Föreslagen hyresgäst 1
Namn
Personnummer (kreditupplysning tas)

Tel arbete
Tel bostad 

Tel mobil
Arbetsgivare , sysselsättning, anställd sedan 
                                    
Årsinkomst
E-postadress

Antal familjemedlemmar, barn och barns födelseår


Föreslagen hyresgäst 2 
Namn
Personnummer (kreditupplysning tas)

Tel arbete
Tel bostad 

Tel mobil
Arbetsgivare , sysselsättning, anställd sedan 
                                    
Årsinkomst
E-postadress

Antal familjemedlemmar, barn och barns födelseår


Föreslagen hyresgästs bostad/byte

Gatuadress, postnummer och ort

Antal rum
Yta i kvm
Lägenhet nummer
Hyra/mån
Bott sedan
Nuvarande hyresvärd, kontaktperson                                    
Tel nuvarande hyresvärd
E-postadress nuvarande hyresvärd

Anledning till byte
Önskat datum för byte


Ansökan insändes till Finnjet Fastigheter.
Handlingar som skall bifogas Din ansökan:
• Personbevis för samtliga personer inblandade i bytesärendet
• Arbetsgivarintyg om anställningsförhållanden och inkomstuppgifter för tillträdande hyresgäster
• Kopia av hyresavtal för samtliga personer inblandade i bytesärendet
• Kopia av ansökan till samtliga hyresvärdar

____________________________________________ 		____________________________________________
Ort och datum 					Ort och datum
____________________________________________ 		____________________________________________
Namnteckning avflyttande hyresgäst 1			Namnteckning föreslagen hyresgäst 1
						Jag godkänner kontakt med min nuvarande hyresvärd

____________________________________________ 		____________________________________________
Namnteckning avflyttande hyresgäst2			Namnteckning föreslagen hyresgäst 2
						Jag godkänner kontakt med min nuvarande hyresvärd
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Bilaga till ansökan om direktbyte
Handläggningstid
Handläggningstid, när vi fått fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och
uppgifter som är nödvändiga inför handläggningen, är ca två månader.
Vi förbehåller oss rätten att begära kompletterande handlingar och information.
Ofullständig ansökan returneras.
Villkor för tecknande av hyreskontrakt
När bytet är godkänt av samtliga hyresvärdar, kontaktas nuvarande hyresgäst för
lägenhetsbesiktning. Eventuella besiktningskostnader skall vara betalda före
kontraktskrivning. Det är viktigt att samtliga kontraktsinnehavare är medvetna om att det
krävs att alla parter i bytesärendet undertecknar nya hyreskontrakt.
Medgivande
Härmed medger vi att våra hyresvärdar med anledning av detta bytesärende får lämna
uppgifter om oss som hyresgäster. Vi har inte något att erinra mot att hyresvärden inhämtar erforderlig kreditupplysning beträffande tillträdande hyresgäst. Bytesparterna medger också hyresvärden att genomföra den utredning som är erforderlig för att kunna göra en så riktig bedömning som möjligt av begärt byte.
Försäkran vid lägenhetsbyte
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 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 Brottsbalken).

____________________________________________ 		____________________________________________
Ort och datum 					Ort och datum
____________________________________________ 		____________________________________________
Namnteckning avflyttande hyresgäst 1			Namnteckning föreslagen hyresgäst 1
						
____________________________________________ 		____________________________________________
Namnteckning avflyttande hyresgäst2			Namnteckning föreslagen hyresgäst 2
						

4(4)
Byteskedja
Om det i bytet ingår fler än två lägenheter skall en redogörelse lämna för byteskedjan.
Använd skissen nedan och markera med pilar vem som flyttar vart.


