Ansökan om andrahandsuthyrning
Hyresgäst
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress
Telefon

E-post

Tid för uthyrning
Adress under uthyrningstiden
Postadress under uthyrningstiden
Motivera skäl för uthyrning

Bifoga handling som styrker ditt skäl t.ex. arbetsgivarintyg eller antagningsbesked. Ska du sammanbo under
äktenskapsliknande förhållanden anger du namn och personnummer på den du ska provbo med.

Föreslagen hyresgäst
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Postadress

Telefon

E-post

Jag är medveten om att jag som Kuststaden Projektutvecklings hyresgäst är ansvarig för min lägenhet under
andrahandsuthyrningen som innebär att om hyresrätten förverkas är det jag som avtalssinnehavare som gentemot
Kuststaden är ansvarig för den uppkomna situationen. Hyresavtalet kan inte överföras till andrahandshyresgästen.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Kuststaden Fastigheters hyresgäst

Andrahandshyresgästen
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Andrahandsuthyrning
Information om andrahandsuthyrning
Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand om du
har beaktansvärda skäl. Orsaken kan vara exempelvis studier, tillfälligt arbete på annan ort,
vistelse på sjukhus eller annan vårdinrättning och om du vill provbo under äktenskapsliknande
förhållande med namngiven person.
Tillståndet är alltid tidsbegränsat, normalt högst ett år i taget.
Du måste alltid ha vårt skriftliga godkännande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid
olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt.
Som hyresgäst hos Kuststaden Projektutveckling AB är du ansvarig för lägenheten under
andrahandsuthyrningen. Det kan t.ex. gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har
med lägenheten att göra. För din egen skull är det viktigt att du upprättar ett hyresavtal med den
du hyr ut till.
Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om du inte ska flytta tillbaka.
Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.
En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.
Ansökan
Ansökan ska göras skriftligen till Kuststaden Projektutveckling I ansökan ska det framgå vilket
skäl som finns. Ansökan ska innehålla din adress under uthyrningstiden. Skälet måste styrkas
med intyg t.ex. arbetsgivarintyg eller antagningsbesked.
Skicka eller lämna din ansökan till Kuststaden Projektutveckling AB, Lilla Torget 6 B, 572 30
Oskarshamn.
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