Inkom

Ansökan om andrahandsuthyrning
Upplysningar

Förstahandshyresgäst(er)
(Sökande)

Lägenhetens
adress m.m.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Handläggningstiden är cirka fyra
veckor från det att en komplett ansökan kommit in till Hudiksvallsbostäder. Andrahandsuthyrning medges för högst
ett år per ansökningstillfälle. Bifalls ansökan kan hyresvärden kräva att ett skriftligt avtal om rätt till
andrahandsuthyrning upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen. Avslår hyresvärden ansökan, har
hyresgästen möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrningen. Uthyrning i andra
hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra grund för uppsägning.
Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter.
Namn:
Personnr:
Namn:

Personnr:

E-postadress:

Mobiltel:

Övrig tel:

Adress under uthyrningen:

Postnr:

Ort:

Gatuadress:
Lägenhetsnr:

Ansökan/skäl
För ansökan

Postnr:

Ort:

Lägenhetstyp (antal rum & kök/kokvrå):

Lägenhetsarea (m²):

Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagen hyresgäst
Under tiden från och med
till och med
Skäl för sökande är:

Villkor för
godkännande
av andrahandsuthyrning

Vid godkännande av andrahandsupplåtelsen föreskriver Hudiksvallsbostäder följande villkor vilka parterna
härigenom godkänner:
1.
Ordinarie hyresgäst ansvarar för uppkomna skador i lägenheten samt för hyrans punktliga erläggande.
2.
Parterna skall om upplåtelsetiden överstiger 2 år träffa skriftlig överenskommelse som innebär att
andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet.
3.
Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne andrahandshyresgästen bifogas.
4.
Ordinarie hyresgäst (huvudhyresgäst) giver härigenom andrahandshyresgästen oåterkallelig fullmakt att
företrädas i alla ärenden beträffande lägenheten.

Andrahandshyresgäst(er)

Namn:

Personnr:

Namn:

Personnr:

Referenser

Underskrift

Gatuadress:

Mobiltel:

Övrig tel:

E-postadress:

Mobiltel:

Ort:

Referens (hyresvärd/annan person:

Tel:

Referens (hyresvärd/annan person:

Tel:

Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna.
Ort och datum:
Ort och datum:
Förstahandshyresgäst

Förstahandshyresgäst

Andrahandsuthyrning:
Godkännes
AB Hudiksvallsbostäder

Godkännes ej pga

Jag medger att sökandes/sökandenas hyresvärd får
lämna och inhämta referenser om mig.
Föreslagen andrahandshyresgäst

