
Borgensförbindelse

Hyresvärd: 
  
Stiftelsen Haparandabostäder

Hyresgäst/hyresgäster:

Mellan ovanstående parter har hyresavtal träffats i enlighet med bilagda kontrakt ( bilaga ). 
För hyresgästens fullgörande av skyldigheterna såväl enligt nämnd avtal som enligt hyreslagen, ( 12 kap jordabalken ) går 
undertecknad i borgen såsom för egen skuld. 
  
Detta borgensåtagande omfattar följande förpliktelser, nämligen  

- att betala hyra 

- att utge ersättning för vanvård 

- att utge ersättning för minskat bruksvärde till följd av hyresgästens åtgärder 

- att betala skadestånd vid förverkande samt vidare att ersätta hyresvärden för 

- inkassokostnader 

- av domstol utdömda rättegångskostnader 

- styrkta kostnader för avhysning och  

- ränta på samtliga ovan angivna belopp 

- kostnader uppkomna i anledning av mål som handlagts vid kronofogdemyndighet enligt lag  

        ( 1990:746 ) om betalningsföreläggande och handräckning. 
  

En borgensman kan alltid säga upp sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse att upphöra vid det månadsskifte som inträffas 
närmast efter nio månader från uppsägningen. Uppsägningen kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att 
åtagandet började gälla, om inte tidigare tidpunkt för borgensförbindelsens upphörande angivits nedan. 
 

Denna borgensförbindelse gäller tills vidare med ovan angiven rätt till upphörande.

Denna borgensförbindelse gäller t.o.m.

Detta borgensåtagande är begränsat till 

 (högst 2 år)

 kronor

Ort Datum

Namnteckning / Stiftelsen Haparandabostäder

Namnförtydligande

897001-1154 
Organisationsnummer

Torggatan 41, 953 23  Haparanda 
Adress

Ort Datum

Namnteckning borgenär

Namnförtydligande

Personnummer / Organisationsnummer

Adress

Telefon
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