Uthyrningspolicy
Willhem har ett brett erbjudande av hyresbostäder på flera tillväxtorter i Sverige. Här finns olika
typer av lägen, storlekar och karaktärer på boende. Alla är välkomna att söka bostad hos Willhem
och vi har goda möjligheter att matcha just dina önskemål genom vår storlek och vårt breda utbud
av boende.
Willhems lediga bostäder annonseras på willhem.se samt i förekommande fall på respektive orts
kommunala bostadsförmedling eller andra samverkande marknadsplatser där dessa finns
tillhanda. Om du vill söka en lägenhet är du välkommen att besöka vår hemsida
www.willhem.se/sök bostad. Vi ser gärna att du som redan är hyresgäst vill bo kvar hos oss. Därför
kan du få förtur till lediga lägenheter. Du söker på samma sätt som övriga.
Lediga bostäder presenteras och visas under det antal dagar som står angivet vid varje
presentation. Under denna tid kan du anmäla intresse på flera bostäder. Vi sänder alltid
erbjudande om bostad och kallelse till visning via e-post eller telefon, därför är det naturligtvis bra
att du är tillgänglig. Du kan tyvärr inte påverka din intresseanmälan genom att ringa eller maila
oss.
För att hyra lägenhet ska du ha fyllt 18 år, ha svenskt person- eller samordningsnummer eller
skandinaviskt personnummer och vara skötsam hyresgäst. Du ska ha bra referenser från tidigare
hyresvärd och ha en god ekonomi. God ekonomi innebär att du ska ha en fast disponibel inkomst,
stor nog att betala din hyra och inte ha betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Vi tar
alltid kredit- och referensupplysning.

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. Välkommen till Willhem.

Rental Policy
Willhem has a broad range of rental housing in several growth areas in Sweden. This includes
accommodation in various kinds of locations, and of varying sizes and character. Everyone is
welcome to apply for housing with Willhem, and we have excellent opportunities to match your
specific preferences thanks to our size and the wide range of accommodation we offer.
Willhem’s vacant homes are always advertised at willhem.se and, where relevant, at each location’s
housing agency or other marketplaces involved where these are available. If you would like to
search for an apartment, feel free to visit our website, www.willhem.se/sök bostad. If you are
already a tenant of ours, we would very much like you to stay with us. If possible you are therefore
given priority for vacant apartments. You apply in the same way as everyone else.
Vacant homes are presented and viewed for the number of days stated in each presentation.
During this period you can register an interest in several homes. We always send offers of housing
and invitations to view by email or phone, so it is of course helpful if you are contactable. You are
unfortunately unable to influence your registration of interest by phoning or emailing us.
To rent an apartment, you must be at least 18 years old, have a Swedish personal ID or
coordination number or a Scandinavian personal ID number, and be a considerate tenant.
You must have good references from a previous landlord and sound finances. “Sound finances”
means that you must have a fixed, disposable income, big enough to pay your rent, and not have
any records of non-payment or unsettled debts. We always perform a credit and reference check.
We view each rental arrangement as the start of a long rental relationship. Welcome to Willhem.

