Ansökan om lägenhetsbyte

Sökande (nuvarande hyresgäst/er hos LKF)
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Mobilnummer

E-postadress

Lägenhetens adress m m
Adress

Objektnummer

Ansökan/skäl för ansökan
Jag/vi ansöker härmed om att genom byte få överlåta hyresrätten till lägenheten till nedanstående bytespart(er). Skäl för ansökan är följande:

Typ av byte
Direktbyte (två parter byter lägenhet med varandra)

Flerpartsbyte (tre eller fler parter byter lägenheter med
varandra).OBS! Vid flerplatsbyte ska formuläret Byteskedja vid
flerpartsbyte också fyllas i.

Önskat bytesdatum

Bytespart (Föreslagen hyresgäst)
Namn

Personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Årsinkomst

Arbetsgivare

Arbetsgivarens telefonnummer

Namn (om ni är två på hyresavtalet)

Personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Årsinkomst

Arbetsgivare

Arbetsgivarens telefonnummer

Hur många är ni i hushållet, antal vuxna och barn
Vuxna

Barn

Nuvarande adress

Lägenhetsnummer

Hyresvärd

Hyresvärdens telefonnummer

Antal rum

Antal kvm

Månadshyra

Mobilnummer

Med ansökan måste ni lämna in följande:

 Inkomstuppgifter måste bifogas för föreslagen hyresgäst. Den nya hyresgästen ska uppfylla samma
inkomstkrav som övriga hyresgäster.
 Den som inte bor hos LKF ska förutom inkomstintyg även bifoga kopia på sitt hyresavtal.
 Nuvarande LKF hyresgäst ska bifoga underlag som styrker skälet för byte t ex anställningsavtal,
sjukintyg.
 Vill du byta med en annan LKF-lägenhet, tänk då på att ni måste fylla i varsin ansökan, det vill säga
en ansökan för varje LKFlägenhet.
Försäkran -Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer att
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 utelämnade 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 tillbaka
vad han tagit emot.
Skenbyte -Samtliga bytesparter försäkrar härmed att syftet och avsikten med lägenhetsbytet är att
använda den nya bostaden för stadigvarande och permanentboende. Om en part inte flyttar in eller efter
en kort tid efter bytet säger upp den nya bostaden riskerar även den andra parten bli av med sitt nya
hyresavtal.
Medgivande -Vi medger/samtycker till att våra hyresvärdar får lämna och inhämta referenser och
ekonomiska upplysningar om oss som hyresgäster.
Byte av lägenhet får inte genomföras förrän respektive hyresvärdar har lämnat sitt godkännande och nya
hyresavtal tecknats med LKF.
I samband med bytet ska LKFs lägenhet besiktigas. Om du vill byta bostad med en annan LKFhyresgäst
så måste båda lägenheterna besiktigas innan vi lämnar besked om bytet kan godkännas. Har ni orsakat
skador måste kostnaderna betalas innan nya avtal kan tecknas.

Övriga upplysningar

OBS! Tänk på att din LKF boköanmälan (poäng) raderas när du signerat ett nytt kontrakt hos LKF.
Vi har läst och tagit del av informationen på hemsidan www.lkf.se gällande lägenhetsbyte.
Hantering av personuppgifter
För information om hur vi på LKF hanterar dina personuppgifter, se vår hemsida
www.lkf.se/personuppgifter. Har du inte möjlighet att ta del av informationen via hemsidan eller har frågor
om vår personuppgiftshantering ber vi dig kontakta oss per telefon, mejl eller genom att besöka oss.
Underskrift/er LKFs hyresgäst/er

Underskrift bytespart/er

Ort och datum

Ort och datum

Hyresgäst 1

Bytespart 1

Hyresgäst 2

Bytespart 2

2 (2)

