
Olovlig uthyrning i 
andra hand? 
Vi har lösningen
Att vara en bra värd är viktigt. Men hur hanterar du dina 
objudna gäster? Du kan vara lugn, Aareon har lösningen 
som hjälper dig att stoppa olovlig andrahandsuthyrning. 
Samtidigt får du både ökade intäkter och en förstärkt 
image.



Kravspecifikation

• Från Version 17 
Valbart från version 17 av Incit Xpand 

• Användarkonton hos Creditsafe 
Ett integrationskonto och ett användarkonto 
per Xpandanvändare hos CreditSafe 

• Avtal med extern part 
Med Creditsafe och tecknas av er 

• Kontaktperson hos er 
För koordinering av IT/server samt 
introduktion 

• Tid för implementering 
Cirka 2 dagar

Vid frågor, kontakta din säljare eller info@aareon.se

Aareon och creditsafe 
Aareon har ett samarbete där vi byggt en integration mot creditsafe för att förenkla processen med 
kreditupplysning när nya hyresgäster ska erbjudas kontrakt. I processen ingår även möjligheten för 
fastighetsbolagen att kontrollera om den hyresgäst som är skriven på adressen är samma person som är 
folkbokförd där.

Enkel implementation och lätt att sköta 
Aareons system är smidiga att börja använda och även därefter lätta att hantera. Redan kortsiktigt tjänar 
du tid och pengar på effektiviserade rutiner. Över tid kan du räkna hem betydande besparingar genom att 
använda våra lösningar.

Förstärkt varumärke och image
En fastighetsägare som har kontroll över sina hus framstår som seriös och pålitlig. Eftersom ett varumärke 
byggs tjugofyra timmar om dygnet, är varje detalj viktig. Aareon hjälper dig att få full kontroll över dina 
fastigheter, så att ditt varumärke växer i anseende och förtroende.

Så stoppar du olovlig andrahandsuthyrning 
Ibland börjar det med ett tips från en granne som hör av sig med misstankar om att den rättmätiga 
lägenhetsinnehavaren inte längre syns till, eller att någon annan verkar bo i lägenheten. Sådana tips 
är värdefulla, särskilt som startpunkt för vidare åtgärder. Om det sedan visar sig att det inte går att få 
kontakt med förstahandshyresgästen, vare sig vid påhälsning eller brevledes, kan du som hyresvärd 
få hjälp. Kronofogden är en av instanserna och då måste det finnas starka indikationer på olovlig 
andrahandsuthyrning. I slutänden handlar det om rättvisa. Den som står i kö ska ha en rimlig chans att få en 
bostad. För att systemet ska funka behöver alla dra sitt strå till stacken.


