ANSÖKAN OM DIREKTBYTE
Handläggningstid 6 - 8 veckor

OBS! Ofullständig ansökan kan ej behandlas och kommer att återsändas.

Bostadsbolagets
hyresgäst
Bytespart 1

Namn hyresgäst 1

Personnummer

Namn hyresgäst 2 / medsökande

Personnummer

Nuvarande adress
Antal rum

Kvadratmeter

Postnummer

Ort

Hyra

Antal vuxna, barn

E-postadress

Objektsnummer

Mobil

Önskar flytta till adress
Skäl för ansökan. Om inte utrymmet räcker, skriv gärna separat bilaga. Om möjligt, bifoga intyg som styrker ditt skäl.

Bytespart 2

Namn hyresgäst 1

Personnummer

Namn hyresgäst 2 / medsökande

Personnummer

Nuvarande adress
Antal rum

Kvadratmeter

Postnummer

Ort

Hyra

Antal vuxna, barn

Objektsnummer

E-postadress

Mobil

Hyresvärd om annan än Bostadsbolaget, namn och telefonnummer

Arbetsgivare, bifoga aktuella inkomstuppgifter

Önskar flytta till adress
Skäl för ansökan. Om inte utrymmet räcker, skriv gärna separat bilaga. Om möjligt, bifoga intyg som styrker ditt skäl.

Bytespart 3

Namn hyresgäst 1

Personnummer

Namn hyresgäst 2 / medsökande

Personnummer

Nuvarande adress
Antal rum

Kvadratmeter

Postnummer

Ort

Objektsnummer

Hyra

Kontraktsdatum

Antal vuxna, barn

E-postadress

Mobil

Hyresvärd om annan än Bostadsbolaget, namn och telefonnummer

Arbetsgivare. Bifoga aktuella inkomstuppgifter

Önskar flytta till adress
Skäl för ansökan. Om inte utrymmet räcker, skriv gärna separat bilaga. Om möjligt, bifoga intyg som styrker ditt skäl.

Var god vänd
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Försäkran

Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer äga rum i enlighet med dessa
uppgifter, samt att ingen uppgift av betydelse utelämnats. Vi intygar på samma sätt att ingen ekonomisk ersättning, vare
sig genom kontant betalning eller på annat sätt har förekommit i anledning av bytet. Om bytet inte kommer att genomföras
på sätt som anges i denna ansökan garanterar vi att vi inte kommer att genomföra bytet och att alla rättshandlingar skall
gå tillbaka.

Oriktiga
uppgifter

Om oriktiga uppgifter lämnas, kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen
(bytesparten) kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnande uppgifter
eller genom olagliga transaktioner. Den som tar emot en olaglig ekonomisk ersättning kan komma att åtalas och straffas
för detta och är skyldig att lämna vad han tagit emot.

Upplysningar

En besiktning sker alltid av Bostadsbolagets lägenhet inför ett byte och eventuella skador ersätts av avflyttande hyresgäst.
Om ett nytt hyresavtal tecknas övertar inflyttande bytespartner lägenheten i befintligt skick. Eventuella reparationer görs
endast enligt resultatet av besiktningsprotokollet.

Medgivande

Vi medger att våra hyresvärdar får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss som hyresgäster.
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av Bostadsbolaget. Vi behandlar uppgifterna i enlighet
med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, GDPR. Personuppgifterna behandlas för att administrera och fullfölja
hyresavtalet. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är
medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som finns och hur de
behandlas. Om någon uppgift är felaktig kan du begära rättelse. Personuppgiftsansvarig: Göteborgs stads
bostadsaktiebolag, Box 5044, 402 21 Göteborg.

Önskat datum
för bytet (OBS!
månadsskifte)
Underskrift

Adress dit
blanketten ska
skickas:

Ort och datum

Ort och datum

Bostadsbolagets hyresgäst 1

Bytespart 2

Bostadsbolagets hyresgäst 2

Bytespart 3

Bostadsbolaget
Box 5044
402 21 Göteborg
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Objektsnummer

Med anledning av ansökan om direktbyte säger undertecknad/e härmed upp nuvarande avtal.

Hyresgäst
Namn hyresgäst 1

Personnummer

Namn hyresgäst 2

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Uppsägningen gäller endast under förutsättning att bytet godkänns av respektive fastighetsägare och att alla parter vill och
kommer att fullfölja bytet.

Göteborg den

Hyresgästens underskrift

Hyresgästens underskrift

/

År

Namnförtydligande

Namnförtydligande

