Ansökan om
lägenhetsbyte
Önskat bytesdatum:			
Observera att handläggningstiden är cirka tre månader.
Utflyttande från Fortinova / lägenhet 1 		

Inflyttande till Fortinova / lägenhet 2

Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Lägenhetens objektsnummer

Lägenhetens objektsnummer (om Fortinova är hyresvärd)

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Hyresvärd

Hyresvärd

Fortinova
Hyresvärdens telefonnummer

Hyresvärdens telefonnummer

0340-59 25 50
Antal rum och kök

Månadshyra

Antal rum och kök

Månadshyra

Antal vuxna

Antal barn

Antal vuxna

Antal barn

Uppgifter om eventuell medsökande

Uppgifter om eventuell medsökande

Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Hyresvärd

Hyresvärd

Hyresvärdens telefonnummer

Hyresvärdens telefonnummer

Antal rum och kök

Månadshyra

Antal rum och kök

Om byteslägenheten är hos annan värd än Fortinova ska kopia på hyresavtal bifogas.

Månadshyra

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Vänligen bifoga handlingar som styrker skäl till lägenhetbyte.
Utflyttande från Fortinova / lägenhet 1 		

Inflyttande till Fortinova / lägenhet 2

Förändrad familjesituation

Förändrad familjesituation

Förändrad ekonomisk situation

Förändrad ekonomisk situation

Förändrat hälsotillstånd

Förändrat hälsotillstånd

Arbete/studier på annan ort

Arbete/studier på annan ort

Annat beaktansvärt skäl:

Annat beaktansvärt skäl:

För att få genomföra ett byte måste du ha haft förstahandskontraktet i minst ett år.
Inflyttande hyresgäst måste nå Fortinovas krav på hyresgäster, se vår uthyrningspolicy.
Bytet får inte genomföras utan hyresvärdens godkännande. Lägenheten övertas i befintligt skick.
Om efterfrågade handlingar inte bifogas kommer ansökan att avslås.
Parkeringsplatser ingår aldrig i byte.
Om fler än två lägenheter ingår i bytet, vänligen komplettera med fler blanketter och redogör för
hur byteskedjan ska gå till genom att dra pilar mellan adresserna:
Adress 1

Adress 2

Adress 3

Adress 4

Adress 5

Adress 6

Jag/vi accepterar att uppgifter om tidigare hyresförhållanden får inhämtas och lämnas till
aktuella hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att personuppgifter får hanteras och
lagras i enlighet med GDPR.
Vi försäkrar att uppgifterna som vi lämnar inför lägenhetsbytet är sanna och att inga olagliga
penningtransaktioner förekommer. Vi förstår denna försäkran kan komma att åberopas i hyresnämnden, om osanna eller vilseledande uppgifter har lämnats i samband med bytet.

Ort och datum

Underskrift, hyresgäst utflyttande från Fortinova		

Underskrift, hyresgäst inflyttande till Fortinova

Underskrift, hyresgäst 2 (ev)			

Underskrift, hyresgäst 2 (ev)		

Ansökan undertecknas och skickas till Fortinova.
Fortinova					
Norrgatan 10
432 41 Varberg
info@fortinova.se

