ANSÖKAN OM LÄGENHET

Ansökan avser lägenhet i:

Hyressökande

Fagersta kommun

Norbergs kommun

Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Postadress

Telefon bostad

Arbetsgivare (vid A-kassa, medsänd intyg)
Årsinkomst

Medsökande

Telefon arbete

 Fast anställning
 Tillfällig anställning

Anställd sedan

Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Postadress

Telefon bostad

Arbetsgivare

Nuvarande
bostadsförhållanden

Telefon arbete

Årsinkomst

Anställd sedan

Antal barn

Barnens ålder

Hyr av fastighetsägaren

 Fast anställning
 Tillfällig anställning

Bor hos föräldrar

Inneboende

Eget hus

Hyresvärdens namn
Hyresvärdens adress

Telefon

Bostaden innehavd sedan
Anledning till flyttning

Önskad
lägenhet/
område

Lägenhetsstorlek

Nuvarande lägenhetsstorlek
Område

Särskilda önskemål

Om önskad lägenhet ej finns att tillgå vill jag stå i bostadskö

Ja

Nej

Övriga upplysningar _________________________________________________________________________
För kännedom:

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund kreditprövar samtliga bostadsansökningar som
kommer till oss.

________________________
Ort

_________________________
Datum

____________________________________________
Underskrift

Postadress

Telefon

Telefax

Postgiro

e-post

Hemsida

Bankgiro

nvk@nvk.fagersta.se

www.nvk.fagersta.se

5684-2719

Norra Västmanlands
Kommunalteknikförund
Box 2
737 21 FAGERSTA
Besöksadress

Norbergsvägen 19

0223-446 00

0223-164 30

1331406-7
Org.nr

222000-1552

BILAGA TILL HYRESAVTAL
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter och skriftligt samtycke
De personuppgifter som du lämnar till hyresvärden i samband med att du tecknar hyresavtal
kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla
hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den
löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma
att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som
hyrsvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i
sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster.
Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som
behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelser av de personuppgifter som
behandlas.
Jag samtycker till att hyrsvärden behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det
ovanstående.

.....................................................................
Ort och datum

..........................................................................
Namn
..........................................................................
Namn

