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Ansökan om andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgäst

Jag/Vi ansöker härmed o få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand      nedan föreslagen hyresgäst under perioden

Vid vistelse där jag/vi inte är kontaktbara under uthyrningsperioden

Föreslagen andrahandshyresgäst

Till stöd för ansökan åberopas
Arbetsgivarintyg Studieintyg Annan handling

Följande skall bifogas till ansökan:
1. Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagna andrahandshyresgästen (obligatoriskt)
2. Oåterkallelig fullmakt för eventuell kontaktperson att företräda hyresgästen i alla ärenden
beträffande lägenheten. Bifogas i original.
3. Eventuell handling som åberopats ovan.

Namn hyresgäst 1: Personnummer:

Namn hyresgäst 2: Personnummer:

Lägenhetsnummer: Telefon dag d hyresgäst 1:

Adress: Telefon dag d hyresgäst 2:

Postnummer: E-post hyresgäst 1:

Postort: E-post hyresgäst 2:

Fr.o.m. T.o.m.

Skäl för bytet:

Adress och telefon under uthyrning

Kontaktperson:

Adress: Telefon dag d:

Postadress: E-post:

Namn andrahandshyresgäst 1: Personnummer:

Namn andrahandshyresgäst 2: Personnummer:

Telefon dag d 2:a handshyresgäst 1: E-post 2:a handshyresgäst 1:

Telefon dag d 2:a handshyresgäst 2: E-post 2:a handshyresgäst 1:

Nuvarande hyresvärd eller annan bostadsreferens:

Hyresvärds/referens telefon: Hyresvärds/referens e-post:



Sida 2

Jag är medveten om att jag som ordinarie hyresgäst även under andrahandsuthyrningen ansvarar för
lägenhetens skötsel, för hyresinbetalningen och intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter
är sanna.

Ort och datum Ort och datum

Signatur förstahandshyresgäst 1 Signatur förstahandshyresgäst 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Jag intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna och
medger att sökandens/sökandenas hyresvärd får lämna och inhämta referenser om mig.

Ort och datum Ort och datum

Signatur föreslagen andrahandshyresgäst 1 Signatur föreslagen andrahandshyresgäst 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Påskriven blankett skickas till:

helen.nywertz@tidx.se

eller:

TidX Förvaltning AB
Ragnar Thorngrens gata 8
431 45 Mölndal

Märk brevet med " Ansökan andrahandsuthyrning "

mailto:Helen.nywertz@tidx.se
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