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Ansökan
om lägenhetsbyte
Nuvarande hyresgäst (eller lägenhet 1 om bytet sker inom Lindebergs Fastigheter):
Namn kontraktsinnehavare 1

Namn kontraktsinnehavare 2

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-post

E-post

Lägenhetens objektsnummer (xxx-xxxx)
Gatuadress
Postnummer och postort
Önskat datum för byte

Giltigt skäl till lägenhetsbyte:

Inflyttande hyresgäst (eller lägenhet 2 om bytet sker inom Lindebergs Fastigheter):
Namn kontraktsinnehavare 1

Namn kontraktsinnehavare 2

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-post

E-post

Gatuadress
Postnummer och postort
Hyresvärd

Handläggare hos hyresvärden

Telefonnummer handläggare

Giltigt skäl till lägenhetsbyte:

Vänd
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Bifogade handlingar, inflyttande hyresgäst:
Kopia av inflyttande hyresgästs nuvarande hyresavtal
Intyg som styrker inkomst, till exempel arbetsgivarintyg, intyg från CSN eller liknande.
Om bytet sker inom Lindebergs Fastigheter ska den som får en högre hyra bifoga intyg som styrker inkomst.
Vi är införstådda med att hyresvärdarna kommer att lämna och inhämta referenser och ekonomiska
upplysningar om oss som hyresgäster.
Vi intygar på heder och samvete att de uppgifter vi lämnar är korrekta, att inga uppgifter av betydelse har
utelämnats och att ingen ekonomisk ersättning har förekommit med anledning av bytet.
Vi förstår att oriktiga uppgifter och/eller ekonomiska transaktioner i samband med lägenhetsbytet kan
medföra straffansvar och uppsagda lägenhetskontrakt.
Ort och datum
Underskrift kontraktinnehavare 1 (utflyttande)

Underskrift kontraktinnehavare 2 (utflyttande)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift inflyttande hyresgäst 1

Underskrift inflyttande hyresgäst 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tillstånd krävs
Du måste ha tillstånd från Lindebergs Fastigheter för att genomföra ett lägenhetsbyte. För att få tillstånd behöver vi bedöma
att den nya hyresgästen har ekonomiska förutsättningar för att betala hyran. Du måste också ha beaktansvära skäl för bytet,
till exempel ändrade familjeförhållanden eller arbete på annan ort. Bytet kan inte genomföras innan alla inblandade hyresvärdar har lämnat sitt godkännande.
Handläggningstid
Eftersom besiktning av lägenheten ska göras och eventuella skador åtgärdas behöver vi en handläggningstid på cirka två
månader, från det att en komplett ansökan har inkommit och tills det att bytet kan genomföras.
Byteskedja
Om lägenhetsbytet ingår i en byteskedja ska annan blankett användas.
Behandling av personuppgifter
Lindebergs Fastigheter behandlar inkomna personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om vår policy på lindebergsfastigheter.se.

Nuvarande hyresgäst tillser att denna ansökan
om lägenhetsbyte skickas till hyresvärden.

Lindebergs Fastigheter
Bäckgatan 38
432 44 Varberg

