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Ansökan om andrahandsuthyrning av lägenhet
Objektnummer

Hyresgäst hos Wåhlin Fastigheter
Hyresgäst 1

Personnummer

Hyresgäst 2

Personnummer

Telefonnummer mobil

Telefonnummer dagtid

E-post hyresgäst 1

E-post hyresgäst 2

Nuvarande adress

Aktuell hyra

Anledning till önskad andrahandsuthyrning
Period för andrahandsuthyrning
fr om
Vistelseadress

t om
Postadress

Nedan ruta ifylles om anledningen till uthyrningen är samboprövning
Provsambos namn

Provsambos personnummer

Andrahandshyra
Jag/vi kommer begära följande hyra av andrahandshyresgästen

kr/mån.

I hyran ingår följande tillägg:

Andrahandshyresgäst
Hyresgäst 1

Personnummer

Hyresgäst 2

Personnummer

Telefonnummer hyresgäst 1

Telefonnummer hyresgäst 2

E-post hyresgäst 1

E-post hyresgäst 2

Antal personer som ska bo i lägenheten

Se övriga kompletterande uppgifter, som ska skickas in tillsammans med denna ansökan, på nästa sida.
Under uthyrningstiden ansvarar förstahandshyresgästen för lägenheten enligt hyreslagens bestämmelser.
Denna ansökan avser uthyrning under den angivna tiden ovan och innebär ingen rätt till förlängning. Vid önskemål om
förlängning ska en ny ansökan skickas in och ny prövning sker.
Andrahandsuthyrningen ger ingen rätt för andrahandshyresgästen att överta lägenheten vid hyrestidens utgång.
Andrahandshyresgästen kan folkbokföra sig på lägenheten under uthyrningsperioden, och då ange lägenhetsnumret.
Egna namnskyltar får ej uppsättas i port eller på dörr.
Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän Du/Ni erhållit en skriftlig bekräftelse från oss. Kopia av
bekräftelsen bland annat innehållande information om aktuell hyra och hyresperiod skickas till
andrahandshyresgästen.
Vi vill informera om att uppgifterna som lämnas i och med denna ansökan kommer att registreras hos oss.
Jag/vi har tagit del av ovanstående information och intygar på heder och samvete att uppgifterna i ansökan är
sanna.
Ort och datum

Underskrift, hyresgäst 1

Ort och datum

Underskrift, hyresgäst 2
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Övriga kompletterande uppgifter
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kopia på upprättat andrahandskontrakt
Vid arbete eller studier på annan ort/land bifogas intyg från arbetsgivare eller skola
Vid utlandsvistelse bifogas fullmakt för person som får företräda er (ej andrahandshyresgästen).
Min Upplysning från www.minuc.se på hyresgäst hos Wåhlin Fastigheter
Kopia av provsambos hyreskontrakt* om andrahandsuthyrningen avser provsambo.
* Köpeavtal eller mäklarbild om det avser bostadsrätt.
Familjebevis för sambo om andrahandsuthyrningen avser provsambo.

Observera att andrahandsuthyrningen inte är godkänd förrän Du/Ni erhållit en skriftlig bekräftelse från oss.
Handläggningstiden är normalt ca 4 veckor. Kopia av bekräftelsen bland annat innehållande information om aktuell
hyra och hyresperiod skickas till andrahandshyresgästen.
Ifylld och undertecknad ansökan skickas i original till Wåhlin Fastigheter AB per post på adress Box 1133, 171 22
Solna.
Tänk på!
Skicka in din ansökan minst en månad innan den planerade andrahandsuthyrningen.
Handläggningstiden är en månad från att vi har fått in ansökan.

