Ansökan om andrahandsuthyrning

Ofullständig ansökan kommer ej behandlas och kommer att återsändas.
Gårdstensbostäders AB hyresgäst
Namn
Personnummer

Tel nr
E-post

-

Lägenheten man ansöker om att hyra ut i andrahand
Adress

Antal

Yta

Objekt/lägenhetsnummer (komplett)

Våning

Hyra

Adress och kontaktuppgifter till Gårdstensbostäders AB hyresgäst under uthyrningstiden
Adress

Postnummer

Ort

Kontaktuppgifter till eventuellt ombud
Namn
Personnummer

Tel nr
E-post

-

Påtänkt andrahandshyresgäst
Namn

Tel nr

Personnummer

E-post

Adress

-

Postnummer

Ort

Godkännande och underskrift
Jag har tagit del av upplysningar och lagtext Andrahandshyresgästen är fullt införstådd
på blankettens baksida och försäkrar att de med de regler som gäller kring uthyrningen i
uppgifterna jag lämnar är sanningsenliga.
andrahand till denne.

Signatur Gårdstensbostäders AB hyresgäst
& datum

Signatur andrahandshyresgäst
& datum

Detaljer om andrahandsuthyrning
Hyrestiden önskas från och med:
2 0 2
-

Hyrestiden önskas till och med:
2 0 2
-

Ange skäl till andrahandsuthyrning

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning
Med provsamboende avser samboende under äktenskapliga förhållande med långsiktigt syfte och då
skall sambos namn och personnummer anges.
Arbete/studier på annan ort. Bifoga intyg från arbetsgivare, skola eller motsvarande.
Tillståndet för uthyrning i andrahand är tidsbegränsat och medges för högst ett år. Vill man förlänga
uthyrningen måste en ny komplett ansökan lämnas in.
Ansvar
Som förstahandshyresgäst är man fullt ansvarig gentemot Gårdstensbostäder AB för hyrans
betalning, ordning i lägenheten samt skadegörelse under perioden som lägenheten är uthyrd i
andrahand.
Att beakta
Om Gårdstensbostäders hyresgäst tecknat el- eller teleabonnemang som nyttjas av
andrahandshyresgästen bör parterna särskilt komma överens om hur dessa avgifter skall regleras
med el- och teleleverantör.
Ett medgivande till andrahandsuthyrning innebär inte att något hyresförhållande uppkommer mellan
Gårdstensbostäder AB och andrahandshyresgästen. Om förstahandshyresgästen väljer att säga upp
sitt hyresavtal måste andrahandshyresgästen flytta. Observera att andrahandshyresgästen under
inga omständigheter kan överta hyreskontraktet om förstahandshyresgästen väljer att säga upp det.
GDPR
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av Gårdstensbostäder AB. Vi
behandlar uppgifterna enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, GDPR.
Personuppgifterna behandlas för att administrera och fullfölja hyresavtalet. Personuppgifterna kan
också komma att lämnas ut till organisationen eller föreningen som hyresvärden är medlem i samt
andra företag och organisationen som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

