ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE
Box 3051, 745 03 ENKÖPING
Tel: 0171- 62 58 20
1) UPPGIFTER OM EHB´S HYRESGÄST/-ER
Hyresgäst:

Personnr:

Kontrakt nr:
Tel dagtid:

Mobil:

Hyresgäst:

Personnr:

Tel dagtid:

Mobil:

Gatuadress:

Tel bost:

Postnr:

Postadress:

Emailadress:

Önskat bytesdatum:

Byte enligt:

Antal rok:

m²:

Trappor:

Mån.hyra:

Byteskedja
Direktbyte
Anledning till ansökan om lägenhetsbyte (mer plats på blankettens baksida):

2) ÖNSKAR BYTA LÄGENHET MED NEDANSTÅENDE PERSON/-ER:
Sökande:

Personnr:

Tel dagtid:

Mobil:

Medsökande:

Personnr:

Tel dagtid:

Mobil:

Gatuadress:

Tel bost:

Postnr:

Postadress:

Årsinkomst sökande

Antal rok:

Emailadress, sökande:

m²:

Antal tr:

Fastighetsägare/förvaltning:

Mån.hyra:

Antal familjemedl:

Kontaktperson:

Därav under 18 år:

Tel (även riktnr)

Arbetsgivare

Tel (även riktnr)

Anledning till ansökan om lägenhetsbyte (mer plats på blankettens baksida):

HÄRMED MEDGER JAG ATT MIN HYRESVÄRD FÅR LÄMNA UT UPPGIFTER OM MIG SOM HYRESGÄST SAMT ATT DESSA
UPPGIFTER FÅR LAGRAS ENLIGT PERSONUPPGIFTLAGEN (PUL)
Underskrift av nuvarande hyresgäst/-er
Ort och datum

Namnteckning (kontraktsinnehavare):

Namnteckning (kontraktsinnehavare):

Namnteckning (kontraktsinnehavare):

Namnteckning (kontraktsinnehavare):

Underskrift av ny/-a hyresgäst/ -er
Ort och datum:

3) KOMPLETTERANDE HANDLINGAR
Var vänlig bifoga arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
samt kopia av hyresavtal för tillträdande hyresgäst tillsammans med lägenhetsbytesblanketten.
Vid byte med bostadsrättlägenhet, villa eller radhus skall en kopia på köpekontraktet bifogas.
Om ovanstående förslag inte utgör direktbyte lämnas närmare besked om byteskedjan på omstående sida.

4) INFORMATION ANGÅENDE BYTE/BYTESKEDJA
Info:

BYTA LÄGENHET

Bytesansökan

Besiktning:

- Bifogade bytesansökan ifylles och
kompletteras med begärda handlingar för
föreslagen hyresgäst:
* Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
* Kopia av hyresavtal

* Då hyresvärden har godkänt byte av lägenhet
skall lägenheten besiktigas.
* Ev. kostnader för skador i lgh skall regleras av hyresgäst
innan avtal skrivs

Om ansökan är ofullständigt ifylld returneras
den för komplettering och bytesärendet
försenas avsevärt. I de fall flera lägenheter
ingår i bytet skall detta anges.
-Om bytet är föranlett av köp av villa eller bostadsrätt
skall även kopia av köpeavtalet bifogas.

Nycklar:
* Nycklar skall återlämnas till EHB senast kl 12.00
första vardagen efter avtalstidens slut.
Om originalnycklar till lägenheten och eventuella
biutrymmen ej återlämnas till denna tidpunkt kommer
Ni att debiteras kostnaden för cylinderbyte.
Bokningslåset till tvättstugan skall också inlämnas.

Kontraktsskrivning:

Vi återkommer per telefon eller brevledes
så snart er ansökan har behandlats.

Avskrivning och nyteckning av kontrakt
sker samtidigt hos AB Enköpings hyresbostäder
på Kyrkogatan 13 i Enköping.
Såväl avflyttad som ny hyresgäst skall närvara vid detta
tillfälle.

Medtag:
* Hyreskontrakt för avskrivning
* Giltig legitimation för av- och
inflyttande hyresgäst

