Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt i
Bostadsrättsföreningen Kandidaten.
Efternamn, förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

2.
Bostadsrättsinnehavarens,
medlemmens adress under
uthyrningstiden

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

3. Hyresobjekt

Brf. Kandidaten

Lägenhetsnummer

1. Bostadsrättsinnehavare
Medlem

St Johannesgatan 36
752 64 Uppsala
4. Hyrestid
Maximalt 2 år

Från och med (ÅR-MÅNAD-DAG)

Till och med (ÅR-MÅNAD-DAG)

Efternamn, förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Efternamn, förnamn, firma

Personnummer/Org.nummer

Ort

Telefonnummer

5. Medlemmens skäl för
uthyrning

6. Föreslagen hyresgäst

Eventuella ytterligare
boende

7. Hyresgästens referens,
(gärna tidigare hyresvärd)

8. Villkor

Denna blankett från hyresnämnden fylls i och bifogas denna ansökan:
ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD –
BOSTAD

Se även brf Kandidatens stadgar § 47.
Bostadsrättsinnehavaren/medlemmen ansvarar för att hyresgästen informeras om,
och rättar sig efter, bostadsrättsföreningens stadgar, ordningsregler, regler för
tvättstugan och för parkeringsplatsen. Om hyresgästen skulle störa grannar eller
ägna sig åt någon form av olaglig verksamhet, är medlemmen ansvarig och
föreningen kan kräva att avflyttning sker inom en vecka efter det att medlemmen
fått en rättelseanmaning av styrelsen.
Om fler personer än hyresgästen ska bo i lägenheten ska även dessa personer
godkännas av föreningen. Hyresgästen får inte hyra ut lägenheten i tredjehand.
Medlemmen är alltid den som ansvarar för att avgiften för lägenheten betalas in.

9. Information

10. Underskrift

Genom att underteckna detta avtal godkänner den ansökande att de
personuppgifter som lämnas behandlas av styrelsen samt att vissa uppgifter
lämnas till Sbc, detta enbart för handläggning av avgift för andrahandsuthyrning
som regleras i föreningens stadgar §8. Uppgifter som meddelas till Sbc är namn,
personnummer, lägenhetsnummer och uthyrningsperiod. Föreningen sparar dessa
ansökningar i föreningens kassaskåp.
Tidigare utflytt: Bostadsrättsinnehavaren ska meddela medlemsansvarig om
andrahandsuthyrningen avslutas tidigare än utsatt datum.
Utbyte av hyresgäst: kräver en ny ansökan.
Försäkringar: Tänk på att se över er hemförsäkring. Både
bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen bör kontakta sitt försäkringsbolag.
Villkoren för andrahandsuthyrning kan variera mellan olika försäkringsbolag.
Ort, datum
Genom min underskrift intygar jag att jag tagit dela av informationen på denna ansökan
och att jag har förstått mitt ansvar som medlem och villkoren för andrahandsuthyrningen.
Bostadsrättsinnehavaren, medlemmen

11. Beslut

Ansökan

Beviljad

Avslagen

Beviljad, dock begränsad till:
Skäl

Ort, datum
Bostadsrättsföreningen Kandidaten

Namnförtydligande

