
Kontrollera innan du överlåter nycklarna att följande hyresgäst har skrivit under hyreskontraktet för ifråg-
avarande bostad! Om detta avtal inte omedelbart lämnas in till bostadskontoret och man hinner beställa 
städning eller reparation av bostaden ansvarar den utflyttande hyresgästen om kostnaderna och detta 
avtal är ogiltigt. Den utflyttande hyresgästens ansvar för hyresbetalning varar tills hyresförhållandet tar slut. 
Hyressäkerheten eller en del av den kan AUS anvisa för reparationskostnader som den utflyttande hyresgäs-
ten har orsakat.

Genom att underteckna avtalet om överlåtelse av nycklar godkänner den nya hyresgästen bostadens skick 
och tar i besittning både bostaden och nycklarna. Om den nya hyresgästen inte godkänner bostadens 
skick innan den utflyttande hyresgästens hyresförhållande tar slut bör man inte motta bostaden och inte 
underteckna avtalet! Den nya hyresgästen förbinder sig att förvara de i denna blankett nämnda nycklarna 
omsorgsfullt. Hyresgästen förbinder sig att omedelbart kontakta AUS:s kontor om nyckeln tappas bort och 
ersätta den försvunna nyckeln (år 2012: 35,00 euro/st.). Nycklarna återlämnas till AUS när hyresförhållandet 
tar slut.

 
 
Ort och datum
 
 
 

Överlämnare av nyckeln     Mottagare av nyckeln

Observera: Med denna blankett GODKÄNNER och TAR den inflyttande hyresgästen EMOT 
bostaden i det skick som bostaden är när detta avtal undertecknas. 
 
Denna blankett ska lämnas in undertecknad till AUS:s bostadskontor senast kl. 12:00  på inflytt-
ningsdagen som står i hyreskontraktet. Det är bra om den utflyttande hyresgästen lämnar in blan-
ketten eftersom kostnader som uppstår vid eventuella problemsituationer blir på HONOM/HENNE, 
om detta avtal inte har återlämnats korrekt.

Den utflyttande hyresgästen

Aalto-universitetets studentkår 
AUS:s bostandskontor

Avtal om inflyttning och 
överlåtelse av nyckel/nycklar

Den nya hyresgästen

Datum och underskrift 
 

AYY Asuntotoimisto     Otakaari 11, 02150 Espoo
AYY Housing Office     tel. 050 520 9410
AUS Bostadskontor     Asuntotoimisto@ayy.fi
       www.ayy.fi/asuminen 
 

Bostadens adress

Den utflyttande hyresgästen

Den nya hyresgästen 
 

Bostadsnycklar  st.   Nycklar till polislåset st

Annan nyckel    st Dörrkod

Stämplar på nycklarna, om det finns
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