ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING
Kontraktsinnehavare
Gatuadress

Rum/Lgh.nr.

Telefon
E-post
Namn, telefon & mail till kontaktperson
___________________________________________________________________________________________

Hyresgäst andrahand
Personnummer
Telefon
E-post
Namn, telefon & mail till kontaktperson

Uthyrningsperiod från

till
År-månad-dag

År-månad-dag

Till ansökan har bifogats:
Registreringsintyg för kontraktsinnehavaren som styrker studier eller praktik på annan ort (ej
pendlingsavstånd).
Registreringsintyg för andrahandshyresgästen som styrker studier vid universitet i Uppsala.
Bevis på medlemskap i nationen för båda parter.

Vid erhållet tillstånd tillkommer en avgift på 200 kr.

Datum

Underskrift kontraktsinnehavare

Datum

Underskrift hyresgäst andrahand

Tillstånd

JA

NEJ
Datum

För Stiftelsen

Var god vänd för Regler för Andrahandsuthyrning

Adress
Studentvägen 25
752 34 Uppsala

Hemsida: www.studentvagen.se
E-post: info@studentvagen.se
Telefon: 018-51 85 10

Öppettider:
se hemsida för öppettider

Tillstånd att hyra ut i andrahand ges vid:
•

Studier utomlands som ingår i utbildningen.

•

Praktik på annan ort som ingår i utbildningen.

•

Studier på annan ort i Sverige som ingår i utbildningen och inte kan läsas i Uppsala.

Tillstånd ges för upp till 2 terminer. Du ska avse att flytta tillbaka och återuppta studierna vid
universitet efter andrahandsuthyrningens utgång.
Du måste själv ha bott i studentbostaden i minst sex månader för att få hyra ut i andrahand.
Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 2 veckor innan tidpunkten för
andrahandsuthyrningens påbörjande.
Du måste vara betalande medlem i din nation även under tiden du är borta.
Andrahandshyresgäst skall vara aktivt studerande vid universitet/högskola i Uppsala och tillhöra
aktuell nation.
Vi rekommenderar att ett skriftligt hyresavtal med andrahandshyresgästen upprättas.
Kontakta ditt försäkringsbolag för information om din hemförsäkring.

Att hyra ut sin bostad i andrahand innebär en risk eftersom du som förstahandshyresgäst fortfarande har
ansvar för bostaden. Det är fortfarande du som ska se till att hyran betalas i tid vare sig
andrahandshyresgästen betalar eller inte. Därför är det klokt att låta din hyresgäst ge dig pengar som du
sedan betalar hyran till Stiftelsen med.
Du kan mista din bostad om den du hyr ut till missköter sig genom att till exempel störa grannarna eller
vanvårda bostaden. De skador som uppstår ansvarar du för gentemot fastighetsägaren. Du kan däremot kräva
andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror - men det är inte fastighetsägaren inblandad
i. Därför är det viktigt att du noga kontrollerar den som ska hyra i andrahand.
Du har inte rätt att ta ut högre hyra av andrahandshyresgästen än vad du betalar.

Vid uthyrning i andrahand av dubblettrum måste hyresgästen i den andra delen av
dubbletten godkänna andrahandshyresgästen nedan.
Härmed godkänner jag att personen i ansökan får hyra i andrahand.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adress
Studentvägen 25
752 34 Uppsala

Hemsida: www.studentvagen.se
E-post: info@studentvagen.se
Telefon: 018-51 85 10

Öppettider:
se hemsida för öppettider

