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byta bilplats med någon annan?
Om du vill byta din bilplats med någon annan och har hittat någon att byta
med, måste bytet först godkännas av oss på Mimer.

Så går det till
•

•

En förutsättning för att bytet skall bli godkänt är att det gäller samma typ av
bilplats. Det vill säga byte parkeringsplats mot parkeringsplats, carport mot
carport eller garage mot garage.
Byte av bilplats kan endast göras mellan Mimers hyresgäster och du kan endast
byta inom samma område som du bor på.

Viktigt om ansökan
•
•
•

Vi har en handläggningstid på cirka fyra veckor och vi kontaktar er sedan via
telefon eller brev.
Inget byte av bilplats får ske innan Mimer har godkänt ansökan och
kontraktsskrivning har skett.
Observera att din bilplatsansökan raderas när du fått ett nytt kontrakt på en
bilplats. Du kan enkelt skapa en ny ansökan på Mina sidor, 3 dagar efter att ditt
kontrakt kopplats till dig.

Gör så här
1. Fyll i blanketten Ansökan om byte av bilplats. Både du och den du ska byta med
ska fylla i ansökan.
2. Förbered så att du har BankID då vi skriver kontrakt digitalt.
3. Skicka in din ansökan minst två månader innan önskat bytesdatum till:
Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås
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Ansökan om byte av bilplats
Om din ansökan blir godkänd kommer dina köpoäng för bilplats att raderas i samband med att ett nytt kontrakt tecknas. En
förutsättning för att bytet skall bli godkänt är att bytet avser samma typ av bilplats.

Bilplats 1
Objektsnummer på bilplatsen:

Bilplatsens hyra/månad:

Bilplatsens adress:

Kontraktsinnehavare bilplats 1
För- och efternamn:

Personnummer:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-postadress:

Bilplats 2
Objektsnummer på bilplatsen:

Bilplatsens hyra/månad:

Bilplatsens adress:

Kontraktsinnehavare bilplats 2
För- och efternamn:

Personnummer:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-postadress:

Skäl till byte av bilplats

Önskat datum för byte av bilplats

Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås, www.mimer.nu
Besöksadress: Gasverksgatan 7 Tel: 021-39 70 00 E-post: post@mimer.nu

Parternas Underskrifter

Undertecknade försäkrar att lämnade uppgifter är sanna och att inga olagliga transaktioner förekommer i samband med bytet.
Mimer kommer att kontrollera hyresinbetalningar samt att ni uppfyller våra grundkrav. Ansökan ska vara Mimer tillhanda minst
två månader innan önskat bytesdatum. Mimers handläggningstid är cirka fyra veckor.

Kontraktsinnehavare bilplats 1

Kontraktsinnehavare bilplats 2

Jag har BankID och kan signera ett nytt kontrakt digitalt

Jag har BankID och kan signera ett nytt kontrakt digitalt

Jag är medveten om att mina köpoäng för bilplats nollställs

Jag är medveten om att mina köpoäng för bilplats nollställs

Ort och datum:

Ort och datum:

Signatur kontraktsinnehavare:

Signatur kontraktsinnehavare:

Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås, www.mimer.nu
Besöksadress: Gasverksgatan 7 Tel: 021-39 70 00 E-post: post@mimer.nu

