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ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE* (DIREKTBYTE**)
Personuppgifter sökande (KKB:s hyresgäst-/er):
Sökande 1:

Sökande 2:

Personnummer sökande 1:

Gatuadress:

Ev c/o adress:

Personnummer sökande 2:

Postnummer:

Postadress:

E-mail:

Tel. nr. bostaden:

Tel. nr. arbetet:

Tel. nr. mobil:

Årsinkomst totalt:
Arbetsgivare:

Markera med X vad årsinkomsten avser:
Anställning
Pension

Nuvarande hyresavtal sedan datum:

Antal rum:

rok

Studiemedel
Tel.nr arbetsgivare:
Yta:

Kvm

Personuppgifter bytespart-/er:

Övrigt
Hyra:

kr/mån

Bytespart 1:

Bytespart 2:

Personnummer bytespart 1:

Gatuadress:

Ev c/o adress:

Personnummer bytespart 2:

Postnummer:

Postadress:

E-mail:

Tel. nr. bostaden:

Tel. nr. arbetet:

Tel. nr. mobil:

Årsinkomst totalt:
Arbetsgivare:

Markera med X vad årsinkomsten avser:
Anställning
Pension

Nuvarande hyresavtal sedan datum:

* Lägenhetsbyte:
**Direktbyte:

Antal rum:

rok

Studiemedel
Tel.nr arbetsgivare:
Yta:

Kvm

Övrigt
Hyra:

kr/mån

Byte mellan KKB:s hyresgäst och extern bytespart.
Byte mellan KKB:s hyresgäster.

Önskat bytesdatum: ______________________
(Endast till månadsskifte)
Normal handläggningstid hos KKB ca 1-2 månader.

Bilaga:
Kopia hyresavtal vid extern bytespart

Skäl till lägenhetsbytet:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Villkor:


Sökanden samt bytesparten (i det fall bytesparten också är KKB:s hyresgäst), kommer att
kontaktas av KKB för besiktning av lägenheterna. Besiktning utförs innan beslut tas om
eventuellt byte.



Vid byte kommer din intresseanmälan att avregistreras.



Byte eller överlämnande av nycklar får ej ske innan KKB lämnat skriftligt godkännande och nytt
avtal tecknats.



KKB har rätt att neka byte om särskilda skäl talar mot bytet eller då bytet utgör en påtaglig
olägenhet för KKB.



Om det i efterhand framkommer att felaktiga uppgifter lämnats kan hyresrätten bli förverkad



Det är enligt lag ej tillåtet att begära ersättning för en hyreslägenhet



Kreditupplysning och referenser inhämtas av KKB. Utdrag ur policy – se baksidan!



Byte kan ske tidigast 2 månader efter det att ansökan lämnats in till KKB.

V v vänd

2 (2)

Utdrag ur policy för Intresseanmälan och Bostadsbyte
KKB arbetar för att genom trivsel och trygghet skapa varaktiga hyresförhållanden och trivsamma
bostadsmiljöer - vårt ledord är ”Boendetrygghet”. Det är av största vikt, att den blivande
hyresgästen ekonomiskt kan fullfölja hyresavtalet och bidra till trivseln inom bostadsområdet.
Vårt krav är en fast löpande inkomst i form av lön, pension, studiemedel eller A-kassa. Olika
former av bidrag kan räknas in i inkomsten (bostadsbidrag, underhållsbidrag, barnbidrag).
Uppgifter om bidrag och inkomster skall kunna styrkas.
Inkomstens storlek skall stå i proportion till den önskade bostadens hyra.

Härmed godkänner vi villkoren:
Ort och datum ________________________________

Ort och datum _________________________________

____________________________________________
Namnteckning sökande

_____________________________________________
Namnteckning bytespart

____________________________________________
Namnteckning sökande

_____________________________________________
Namnteckning bytespart

Byte av lägenheten enligt ovan
Godkännes

Godkännes ej

Ort och datum ________________________________

____________________________________________
För KKB Fastigheter AB

