Bostadsstiftelsen Platen
Platensgatan 1
Box 33, 591 21 Motala
Huvudkontor
Tel. 0141-22 89 00
Fax 0141-532 46
Kundcenter
Tel. 0141-655 855
E-post:
kundcenter@platen.se
www.platen.se

INTRESSEANMÄLAN
Välkommen att anmäla ditt intresse
för lägenhet/förråd/garage hos oss.
Lägenheter lediga för uthyrning publiceras
på vår hemsida tisdagar och torsdagar där du
som intressent själv kan bevaka utbudet.
När en lägenhet publicerats är det fritt för
inskrivna intressenter att boka sig på den.
I de fall fler intressenter önskar hyra samma
lägenhet, fördelas lägenheten efter köpoäng,
d v s efter det datum du först registrerade
dig som sökande. Därefter erbjuds du visning
via telefon, mejl eller via skriftligt brev.
Vi inhämtar kreditupplysning på alla kunder
i samband med gjord intresseanmälan, eller
vid bokning av lägenhet, om inte kundens ekonomiska förhållanden redan är kända för oss.
Din anmälan är aktuell under ett år, och det är viktigt att du förnyar den via ”Mina sidor”
på hemsidan, med ny intresseanmälanblankett eller med hjälp av personal från Kundcenter.
Om du inte förnyar din anmälan inom ett år, nollställs din intressetid.
Om du inte svarar på tre erbjudanden om visning av lediga lägenheter får du inga fler
erbjudanden såvida du inte kontaktar oss på nytt via telefon, besök eller e-post. För att vi
ska kunna behandla din anmälan är det viktigt att den är fullständig.
Du är alltid välkommen till Kundcenter för mer information.

KUNDCENTER
Öppettider: Vardagar 09.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Namn (sökande): ……………………………………………………………………………………………………………………… Personnummer:……………………………………………
Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postnummer och ort: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefon bostad: ……………………………………………………… arbete:…………………………………………………… mobil:………………………………………………………………
E-postadress:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Årsinkomst:……………………………………………………………… Arbetsgivare: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nuvarande hyresvärd:………………………………………… Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Namn (medsökande):………………………………………………………………………………………………………………… Personnummer:……………………………………………
Årsinkomst:……………………………………………………………… Arbetsgivare: ……………………………………………………………………………………………………………………

OMRÅDEN
Bråstorp

Torvmossen

Ekön

Godegård

Centrum

Guldkullen

Gustavsvik

Klockrike

Charlottenborg

Facklan

Borensberg

Nykyrka

Ekenäs

Gamla stan

Fornåsa

Tjällmo

Tegelviken

Solfjädern

Österstad

2–2,5 rok

3–3,5 rok

4–4,5 rok

Garage

Förråd

P-plats

ANTAL RUM
1-1,5 rok

ÖNSKEMÅL OM

5 rok eller större

Område:…………………………………………………………………

2020-1

Jag ger mitt samtycke till att ni registrerar mina (våra) personuppgifter i ert intresseregister
och att ni tar en kreditupplysning på mig (oss).

…………………………………… ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Datum		Namnunderskrift		Namnunderskrift

