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Uppsägning av studentlägenhet
Termination of student lease

Härmed uppsäges lägenhet  Hereby cancel my student lease
Lägenhetsnummer/ Apartmentnumber Adress/ Address Postnummer och ort/ Postal code and city

Underskrift  Signature

Ort och datum/Place and todays date

Namnteckning, kontraktsinnehavare/Lease holder´s signature Namnförtydligande/Name in print

Kontraktsinnehavare  Holder of lease

Namn/ Name Personnummer/ Birth date

Flyttar till  Moving to
Adress/Address Postnummer och ort/ Postal code and city

Kontaktuppgifter  Contact details
E-post/E-mailTelefonnummer mobil/ Mobile phone

Avflyttningsdatum  Date of moving out
Lagstadgat datum (2 kalendermånader efter uppsägning)/According to law (2 calender months after cancellation)

Genom att jag signerar detta dokument förbinder jag mig att lämna in nycklarna till distriktskontoret senast klockan 12 den 
första vardagen i månaden. Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, är nästkom-
mande vardag avflyttningsdag. Se www.huge.se på smarta tips som underlättar vid din flytt.

By signing this document, I commit to handing in the keys to the district office no later than 12 noon on the first weekday of 
the month. If the relocation day falls on a Saturday, Sunday or other public holiday, the next weekday is the relocation day. 
See www.huge.se for smart tips that make it easier to move out from the apartment.

Jag/vi ger samtycke till att hyresvärden äger rätt att behandla de uppgifter som lämnas i ansökningar och krävs för den 
fortsatta handläggningen av denna ansökan. Detta innebär att de uppgifter som lämnas in kommer att dataregistreras. 
På www.huge.se/personuppgifter kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

I / we consent to the landlord having the right to process the information provided in applications and required for the 
further processing of this application. This means that the information submitted will be data recorded.  
At www.huge.se/personuppgifter you can read our complete privacy policy.
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