Brf Hartassen
Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

OBS! Ansökan fylls i 2 ex
och lämnas/skickas till
styrelsen

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet
Bostadsrättsförening

Datum för ansökan

Lägenhet
Lägenhetsnummer (se din avi)

Lägenhetens adress

Postnummer

Postadress

Bostadsrättsinnehavare
Namn

E-postadress

Nuvarande telefon

Telefon under uthyrningstiden

Gatuadress under uthyrningstiden

Postnummer och postadress

Jag vill hyra ut min bostad i andra hand under tiden 20______-______-______ – 20______-______-______
(Ansökan beviljas med högst ett år i taget)
Skäl till andrahandsuthyrningen (måste alltid anges)

Andrahandshyresgäst-/er
Namn

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer och postadress

Telefon

E-postadress

Namn 2

Personnummer

Nuvarande adress

Postnummer och postadress

Telefon

E-postadress

Ombud vid vistelse utomlands (fullmakt ska inlämnas med ansökan)
Ombud

Personummer

Gatuadress

Postnummer och postadress

Telefon

E-postadress
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Jag/vi ansöker om:
styrelsens tillstånd att få upplåta lägenheten i andra hand enligt ansökan. Jag/vi förbinder oss att informera
andrahandshyresgästen/-erna om innehållet i föreningens stadgar och ordningsregler. Jag/vi är medvetna
om att jag/vi är ansvariga för betalningar samt sundhet, ordning och skick av lägenheten gentemot
föreningen.
Bostadsrättsinnehavare (skickas till styrelsen för beslut)
Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum, Namnteckning

Namnförtydligande

Notera! Avier skickas på ordinarie (lägenhetens) adress. Vill du ha avierna skickade till din tillfälliga adress
under uthyrningstiden anger du det nedan:
Ja

Avier ska skickas till adressen under uthyrningstiden

Styrelsens beslut
Ort och datum

Bifalles
Underskrift (representant för styrelsen)

Avslås

Namnförtydligande

Styrelsens villkor för bifall, respektive skäl för avslag

Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan måste bostadsrättsföreningen Hartassen och förvaltare Castor behandla
personuppgifter om dig. Personuppgifter används endast i syfte att hantera ansökan, debitera administrativa
kostnader samt ev avgift för andrahandsupplåtelsen.
Viktig information
•

du har det juridiska ansvaret för lägenheten och betalningar samt eventuella störningar

•

att skaffa en andrahandshyresgäst du kan lita på

•

meddela styrelsen om du under andrahandsuthyrningen byter andrahandshyresgäst

•

du som bostadsrättsinnehavare bör, om uthyrningen överstiger viss tid, avtala om hyreslagens
bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla mellan parterna. Detta för att du ska kunna återta
nyttjanderätten. En sådan överenskommelse ska tecknas på särskild handling och godkännas av
hyresnämnden.

•
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eventuellt kan beslut komma att tas i föreningen om att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen om
10 % av gällande prisbasbelopp.
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