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Alla uppgifter måste fyllas i
Personuppgifter

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer+Ort

Tel bostad

Tel arbetet

Sökande
Mobiltel

Arbetsgivare/skola

Tel arbetsgivare

Anställd sedan

Årsinkomst

Hemmavarande barns födelseår

Medsökande

Namn

Personnummer

Utdelningsadress (om annan än sökandes)

Postnummer+Ort

Arbetsgivare/skola

Anställd sedan

Önskemål

Bor i föräldrahem

Bor i föräldrahem hos ebo

Inneboende

Hyr läg i
andra hand

Hyresrätt

Nuvarande hyresvärd

Tel nuvarande hyresvärd

Inflyttningsdatum

Objektnummer vid bytesanmälan

Områden
Max 2 val

Bostadsrätt

Berga

Gårdsåkra

Löberöd

Rönneberga

Billinge

Harlösa

Marieholm

Stehag

Centrum

Gamla Sallerup

Hurva

Nya Sallerup

Min. antal rum

Max antal rum

Max våning

Studentbostad

Flyinge

Krav på hiss?

Max hyra
Min. våning

Villa/
Radhus

Ja

Nej

Önskat inflyttningsdatum

Övriga upplysningar
Krontryck AB, Eslöv 2011

Nuvarandebostad

Årsinkomst

Vänd

Utdrag ur Eslövs Bostads AB uthyrningspolicy

Rätt Kund i Rätt Bostad
Alla är välkomna att registrera sig som bostadssökande i ebos intresseregister. Vi strävar efter att skapa
stabila och trygga bostadsområden och vill därför erbjuda rätt bostad till rätt kund. Våra kundansvariga
avgör vem som skall erbjudas att hyra våra bostäder. Förråd, garage och andra bostadskomplement
erbjuds i första hand de boende i området.
Vi prioriterar kunder som vill leva och verka i Eslöv. Bostadens läge, storlek och standard skall passa Din
familjesituation. Dina inkomster skall täcka hyran och rimliga levnadsomkostnader i övrigt. Till
inkomster räknas inkomst av tjänst, kapital, pension, arbetslöshetskassa samt studiemedel. I valet mellan
likvärdiga kunder beaktas boendetid hos ebo samt tid i intresseregistret. Borgen kan kompensera för en
svag ekonomi. Vi rekommenderar våra kunder att ha en hemförsäkring och ställer krav på giltig sådan i
samband med att hyresavtal tecknas.
Vi tar referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar, samt också en kreditupplysning innan vi
lämnar ett bostadserbjudande. Vi gör inga prioriteringar utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska
skäl. Kunder med störningar i tidigare boende eller bristande hyresbetalningar erbjuds normalt inte
bostad av ebo. Vi har rätt att begära legitimation. Vi förbesiktigar nuvarande lägenhet innan kund
erbjuds att flytta inom beståndet.
Jag ger mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att eslövs bostads ab har
full rätt att ta kreditupplysning genom att inhämta all den information som man anser sig behöva för att
kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång
till information om de uppgifter som behandlas samt få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt
samtycke till att eslövs bostads ab lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade
personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att eslövs bostads ab förbehåller sig
rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Om jag inte svarar eller tackar nej till 3 erbjudande som jag fått av
eslövs bostads ab, kommer min ansökan att spärras i 6 månader. Om jag tackar ja till erbjuden lägenhet, så
kan jag inte söka ny inom 12 månader. Jag måste själv förnya min ansökan inom 6 månader, annars blir jag
borttagen som sökande.

Datum

Namnunderskrift

