Uppsägning av hyreskontrakt

Undertecknande vill härmed säga upp hyreskontrakt på lägenhet:
Lägenhetens adress: ___________________________________________________________
Lägenhetsnummer: ____________________________________________________________
Orsak till uppsägning: _______________________________________
(t.ex. familjeförhållanden, dödsfall, olycksfall, arbete, studier osv.)

Uppsägningen undertecknas

Den eller de kontraktsinnehavare som vill säga upp kontraktet måste underteckna. Om en
kontraktsinnehavare vill bo kvar i lägenheten ska begäran om detta göras enligt nedan. 1
Ort och datum: _____________________________________
________________________
Kontraktsinnehavare

_______________________
Kontraktinnehavare

________________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

Begäran om att få behålla kontrakt med eller utan ny medpart

Den kontraktsinnehavare som vill bo kvar i lägenheten fyller i uppgifterna nedan och undertecknar
till sist. 2 Om den kontraktsinnehavaren som vill bo kvar i lägenheten även vill ha en ny medpart
till kontraktet måste denne medpart fylla i uppgifterna nedan och underteckna.
Uppgifter om medpart:
Personnr ______________________________
Adress _____________________________________________________________________
Telefonnr ________________________________ / _________________________________
Arbetsgivare _________________________________________________________________
Kontaktperson hos och telefonnr till arbetsgivaren ___________________________________
___________________________________________________________________________
Antal medlemmar i hushållet som flyttar med medsökanden är ______ st.
Övriga upplysningar ___________________________________________________________
1
Sägs hyreskontraktet upp mitt i månaden gäller uppsägningen från sista dagen den månaden. Ex: Uppsägningsdatum
15/6 = Avflyttning 30/9 eller första vardagen därefter om datumet infaller på en lördag, söndag eller helgdag.
2
Endast om Hyresvärden efter en helhetsbedömning kan nöja sig med endast en kontraktsinnehavare kan Hyresgästen
bo kvar i lägenheten.
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Genom undertecknande godkänner nuvarande kontraktsinnehavare samt medpart att hyresvärden
inhämtar uppgifter om denne hos referenser, kreditupplysningsbolag m.fl. kopplat till ansökan om
att få skriva kontrakt för lägenheten.
Ort och datum: _____________________________________
______________________
Kontraktsinnehavare

_____________________
Medpart till kontrakt

______________________
Namnförtydligande

_____________________
Namnförtydligande

Kontaktuppgifter

Som hyresgäst har du skyldighet att, under uppsägningstiden, visa din lägenhet för kommande
spekulanter. Det är därför viktigt att du anger ett telefonnummer där du anträffas dagligen. Detta
gäller även om den ena kontraktsinnehavaren ansöker om att få bo kvar i lägenheten, oavsett om
med eller utan medpart till kontraktet.
Telefonnummer 1: _________________________________________
Telefonnummer 2: _________________________________________

Uppsägning av eventuella förråd och parkeringsplatser

Vänligen ange även vilka parkeringsplatser och / eller förråd ni vill säga upp till samma datum som
lägenheten.
Förråd nr ____________________
Parkeringsplatser Utomhus _____ st. och Garage _____ st.
Blanketten lämnas till i Amhult 2 AB:s postbox på Postflyget 7. Vänligen se till att ni får en
bekräftelse per email på att vi mottagit er uppsägning, kontakta annars Hyresvärden per telefon
031-92 38 35.
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