Box 103
232 22 Arlöv
Tel 040-53 97 00
info@burlovsbostader.se

Skall lämnas till Burlövs Bostäder
minst två månader före önskat
bytesdatum

Ansökan om direktbyte

Lägenhet 1
Uppgifter om sökande

Lägenhet 2
Uppgifter om sökande

Personnumer

Personnumer

Namn (kontraktinnehavaren)

Namn (kontraktinnehavaren)

Bostadsadress

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Arbetsgivare/Inkomstkälla

Arbetsgivare/Inkomstkälla

Telefon arbetsgivare

Telefon arbetsgivare

Årsinkomst

Årsinkomst

Familjens storlek
Antal vuxna:

Antal barn under 16:

Uppgifter om eventuell medsökande

Familjens storlek
Antal vuxna:

Antal barn under 16:

Uppgifter om eventuell medsökande

Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Bostadsadress

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Arbetsgivare/Inkomstkälla

Arbetsgivare/Inkomstkälla

Telefon arbetsgivare

Telefon arbetsgivare

Årsinkomst

Årsinkomst

Uppgifter om sökandes boende
Hyresvärd

Uppgifter om sökandes boende
Hyresvärd

Hyresvärdens telefonnummer

Lägenhetsnummer

Hyresvärdens telefonnummer

Lägenhetsnummer

Antal rum & kök

Hyra

Antal rum & kök

Hyra

Orsak till bytet

Orsak till bytet

•

De som vill byta med varandra fyller i vars en kolumn på andra sidan av denna blankett.

•

Om fler än två lägenheter ingår i bytet, använd flera blanketter och häfta ihop dessa med varandra.

•

Om den/de du vill byta bostad med inte är hyresgäst/er hos Burlövs Bostäder AB ska personbevis,
intyg från arbetsgivare eller annan inkomstkälla som styrker inkomsten bifogas. I förekommande fall
ska även köpeavtal bifogas. Eventuellt kan en ansökan behöva kompletteras i efterhand.

•

Burlövs Bostäders lägenheter ska besiktigas innan byte kan ske men eventuella
besiktningsanmärkningar övertas av inflyttande hyresgäst

•

Underhåll (HLU) kan bara beställas då det är tid för ditt område att komma och välja. I övrigt övertas
lägenheten i befintligt skick.

•

Lägenhetsbyte kan endast ske vid månadsskiften. Bytesansökan skall inlämnas till Burlövs Bostäder
AB senast två månader före önskat bytesdatum.

•

Byte av lägenheten får ej ske innan hyreskontraktet undertecknats av byteshyresgästen på Burlövs
Bostäders kontor på Dalbyvägen 35 i Arlöv.

•

Enligt hyreslagen får byte ej ske utan hyresvärdens godkännande. Om hyresvärden inte godkänner
bytet har hyresgästen rätt att få det prövat i hyresnämnden.

•

Eventuella sidoobjekt såsom garage, bilplats och liknande sägs automatiskt upp och ingår inte i
direktbytet.

•

Handläggning påbörjas först när samtliga handlingar vi begärt kommit in. Vi handlägger bytena i
turordning efter ankomstdatum och tar kontakt med den som lämnat in ansökan så fort vi har något
besked att lämna.

•

Observera att handläggningstiden kan vara upp till två månader.

•

Om fler än två lägenheter ingår i bytet skall en redogörelse för byteskedjan lämnas här.

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

.
Jag/vi medger härmed att uppgifter rörande tidigare hyresförhållanden får inhämtas hos och lämnas till
aktuella hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas samt att uppgifterna inklusive personnummer i denna
intresseanmälan införes och behandlas i dataregister för Burlövs Bostäders uthyrningsverksamhet.
Vi försäkrar härmed att ovan lämnade uppgifterna är sanna och att inga
olagliga transaktioner förekommer i samband med begärt lägenhetsbyte.
......................................................
Ort och datum

......................................................
Ort och datum

.....................................................
Underskrift

......................................................
Underskrift

.................................................
Underskrift

......................................................
Underskrift

Ansökan skall undertecknas av kontraktsinnehavarna och ev make/maka/sambo

