Ansökan om lägenhetsbyte
Sökande (nuvarande Ikano Bostads hyresgäst)
Namn nuvarande hyresgäst 1

Personnummer

Telefon dagtid

Namn nuvarande hyresgäst 2

Personnummer

Telefon dagtid

Adress

Lgh nr

Postnr och postadress

Antal rum/kök

Lgh yta

Hyra/mån

Antal boende

Skäl till ansökan
Sökandes (Ikano Bostads nuvarande hyresgäst) skäl till ansökan om lägenhetsbytet

Tilltänkt hyresgästs skäl till ansökan om lägenhetsbytet

Önskat datum för byte

Uppgifter om tilltänkt hyresgäst/er
Namn 1

Personnummer

Adress

Postadress

Yrke

Årsinkomst

Arbetsgivare

Kontaktperson

Telefon

Hyresvärd

Kontaktperson

Telefon

Lgh nr

Antal rum/kök

Lgh yta

Telefon dagtid

Hyra/mån

Namn 2

Antal boende

Personnummer

Adress

Postadress

Yrke

Årsinkomst

Arbetsgivare

Kontaktperson

Telefon

Hyresvärd

Kontaktperson

Telefon

Lgh nr

Antal rum/kök

Lgh yta

Telefon dagtid

Hyra/mån

Antal boende

Personbevis på samtliga i bytet inblandade personer, intyg från arbetsgivare med uppgift om
årsinkomst och de tre senaste lönespecifikationerna avseende tilltänkt/a hyresgäst/er samt kopia på
nuvarande hyresavtal skall bifogas.
Byte med fler än två lägenheter inblandade skall redovisas med en skiss på hur bytet är tänkt.
Samtliga hyresvärdar skall uppges. Bilägg skiss med ansökan.
Var god vänd!

Övriga upplysningar av betydelse för bytet (garage- eller p-plats ingår ej i bytet!)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Försäkran
Härmed försäkrar jag/vi på heder och samvete, att i min/vår bytesansökan lämnade uppgifter är med
sanningen överensstämmande, att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna samt att
inga olagliga ekonomiska transaktioner förekommit eller kommer att förekomma i samband med bytet.
Oriktiga uppgifter som lämnats i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande.
Den tillträdande hyresgästen är medveten om att hyresavtalet kan komma att uppsägas för det fall
lämnade uppgifter om bytet är oriktiga.

 De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den
utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst.
Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om
referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan komma att
inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.
Uppgifter kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året
få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlats. Du kan också
begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.
Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell.
Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att raderas när du har meddelat att du inte längre
önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också din ansökan om bostad avslås. Om skälet till
att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende,
bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Ort och datum

Underskrift nuvarande hyresgäst 1

Ort och datum

Underskrift nuvarande hyresgäst 2

Ort och datum

Underskrift tilltänkt hyresgäst 1

Ort och datum

Underskrift tilltänkt hyresgäst 2

Besked lämnas av Ikano Bostad tidigast 14 dagar efter det att komplett bytesansökan inkommit.

Godkännande / avslag (Ikano Bostads noteringar)
Ansökan
 Beviljas

Ort och datum
 Avslås

Underskrift

