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HYRESKONTRAKT
Lägenhet i andra hand
Hyresvärd

Namn och adress:

Personnummer

Hyresgäst

Namn och adress:

Personnummer

Objektsförklaring

Lägenhet nr:
Lägenheten består av:
Bostadsrätt:
Hyresrätt:

Hyra

Hyran utgår med kr per månad (skriv belopp med bokstäver)

med siffror

Och erlägges i förskott utan anforan hyresvärden tillhanda senast den
25:e i varje månad att insättas på bankkonto:
Bankkonto
Lägenheten uthyres
Möblerad:

Omöblerad

Hyrestid
Fr.o.m.:

§1

T.o.m.

Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen
skall då avflytta utan anmaning.
I hyran ingår kostnad för el . I hyran ingår Ej telefonkostnad.

§2

Hyresgästen får inte, utan hyresvärdens skriftliga tillstånd, utföra målning, tapetsering och
därmed jämförlig åtgärd.

§3

I uthyrning ingår inventarier enligt bifogade inventarielista. Det åligger hyresgästen att
kvittera inventarierna genom signering på inventarelistan. Efter hyrestidens utgång åligger
det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventarielistan eller på
annat sätt kvittera inventariernas återställande. För skada på eller förlust av inventarier
svarar hyresgästen.

§4

Det åligger hyresvärden/hyresgästen att hålla eventuella inventarier försäkrade.

§5

Hyresgästen skall vårda och akta den upplåtna egendomden. Skulle skada inträffa, svarar
hyresgästen härför.
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§6

Hyresgästen får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta hyresrätten.

§7

Det åligger hyresvärden att inhämta erforderligt samtycke från bostadsrättsföreningens
styrelse till uthyrningen.
Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i
förhållande till fastighetsägaren.
Parkeringsplats/garage ingår ej i lägenheten.

§8
§ 9 P-Plats/garage

Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i
förhållande till fastighetsägaren.
Särskilda bestämmelser: vid avflyttning ska lägenheten lämnas väl städad.

§ 10
§ 11
Utväxling av avtalet
Hyresvärdens
underskrift

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka hyresgästen och hyresvärden
undertecknat och tagit var sitt.
Ort/datum
Namnteckning

Hyresgästens
underskrift

Namnteckning

Ort/datum
Namnteckning

Namnteckning

INVENTARIELISTA
Föremål

Jag har denna dag tagit del av inventarielistan.

Namnförtydligande

Antal

Karlstad 20_____________

