Andrahandsuthyrning av lägenhet

Information om andrahandsuthyrning av lägenhet.

Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid om särskilda skäl finns.
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Burlövs Bostäders skriftliga
tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att hyresavtalet sägs upp och du
förlorar din lägenhet.
Du skall ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning på baksidan av denna information. Skäl
för uthyrning ska styrkas med intyg eller annan handling.
Uthyrningen kan beviljas för högst ett år.
Den som ska visats utomlands måste ha en fullmaktstagare i Sverige.
En andrahandshyresgäst har aldrig rätt att överta lägenheten vid eventuell uppsägning.
Observera att du, som kontraktsinnehavare, alltid är ansvarig för lägenheten, även vid en
godkänd andrahandsuthyrning. Om hyran inte betalas i tid, om grannarna blir störda eller det
uppstår skador i lägenheten är det alltid du som är ansvarig!
Kopia på andrahandskontraktet skall lämnas till Burlövs Bostäder AB, efter godkännande av
andrahandsuthyrningen.
De som hyr i andra hand kan inte teckna hemförsäkring genom Burlövs Bostäder.
FÖRSTAHANDSKONTRAKTSHAVARENS FÖRSÄKRING GÄLLER INTE FÖR
ANDRAHANDSHYRESGÄSTEN.
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Ansökan lämnas in minst en (1) kalendermånad
före önskat uthyrningsdatum. Ofullständig ansökan
returneras.
Hyresgäst
Namn

Personnummer

Ansöker om tillstånd att få hyra ut den av mig förhyrda bostadslägenheten nr

I andra hand under tiden

Adress

Postnummer

Ort

Skäl till andrahandsuthyrningen
Studier, arbete på annan ort, ska styrkas med intyg från arbetsgivare eller skola

Uppgifter om andrahandshyresgästen/erna
Namn

Personnummer

Nuvarande adress
Postnummer

Namn

Personnummer

Nuvarande adress
Ort

Telefonnummer

Postnummer
Mobilnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

Underskrift
Jag är medveten om att jag som ordinarie hyresgäst även under andrahandsuthyrningen svarar för samtliga förpliktelser mot Burlövs Bostäder AB.
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande
Tillfällig adress
Telefonnummer

Postnummer
Mobilnummer

Ort

E-postadress

www.burlovsbostader.se
Postadress

Box 103
232 22 Arlöv

Besöksadress

Dalbyvägen 35, Arlöv

Telefonnummer

PlusGiro

Organisationsnummer

Faxnummer

Bankgiro

VAT-nummer

040-53 97 00
040-43 25 63

150300-2
5402-7529

556535-5483

SE556535548301

Styrelsens säte

Burlöv

Innehar F-skattebevis

