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Säga upp ett kontrakt
För att säga upp ett kontrakt söker du fram kontraktet och väljer att högerklicka och ’säg upp’
eller väljer ’säg upp’ i menyn.

När du sagt upp ett kontrakt skapar Vitec Hyra alltid ett vakanskontrakt. Om det ligger ett öppet
vakanskontrakt och du flyttar in en ny hyresgäst från datumet som vakanskontraktet startar så tas
vakanskontraktet bort (och bokföringen korrigeras).
UPPSÄGNING AV KONTRAKT

Då kommer du in i guiden för uppsägning av kontrakt. Om det finns underkontrakt hanteras
dessa också i denna guide.
UPPSÄGNING

Uppsägningsfliken innehåller i sig fyra flikar.
UPPSÄGNING

-

Uppsägnings-/Avflyttningstyp är för statistikuppföljning och valen som går att göra
styrs av det ni lagt in som valbara
Kontrakt t o m här föreslår systemet ett datum baserat på uppsägningstiden på
kontraktet, datumet går att ändra
Önskad avflytt fylls i om det finns något annat önskemål om tidpunkt än
kontraktstidens utgång
Hyresperiod t o m är ifylld om det är så på kontraktet
Uppsagt datum är föreslaget dagens datum men går att ändra
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-

Vakanstypen styrs av registret för vakanstyp och är ändringsbar (läs mer under avsnittet
Vakanstyper – Ej uthyrningsbart)
För betalningsperiod föreslås en återgång till det som är inställt på objektstypen
Uppsägningstider och förlängningstider är information som hämtas från kontraktet

OBJEKTINFO

Är information om objektet.

DOKUMENT

Visar de dokument som är kopplade till kontraktet.
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PERSONUPPGIFTER

Visar information om personen/personerna som är kopplade till kontraktet.

5

Säga upp kontrakt - Lathund, Vitec Hyra

KREDITERING

När du sedan klickar på ’nästa’ får du möjlighet att kreditera fakturor om det finns någon faktura
som är för en period som är efter uppsägningstiden.

ADRESSER

När du sedan har klickat på nästa kan du redigera adresserna, till exempel lägga in en
avflyttningsadress om den är känd.

UNDERKONTRAKT

Om det finns underkontrakt får du möjlighet att redigera kopplingarna här. Du har möjlighet att
antingen konvertera dessa till huvudkontrakt eller säga upp dem med samma villkor som
huvudkontraktet. Om du väljer att konvertera till huvudkontrakt måste du gå igenom en guide
för att konvertera som om du skulle skapa ett nytt kontrakt men där uppgifterna är förifyllda.
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AVGIFTER

I sista steget kan du välja att lägga till avgifter som berör vakanskontraktet. Om det ska finnas
några nya avgifter kan du lägga till dessa här.

FLER MÖJLIGHETER

När du sedan klickar på ’klar’ har du sagt upp kontraktet och kan då få möjlighet att boka en
besiktning (beroende på hur ni ställt in parametern för det).
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Du kan också klicka på ’skriv ut’ i menyn och skriva ut en uppsägningsbekräftelse i en Wordmall,
om detta finns hos er.
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VAKANSTYPER - EJ UTHYRNINGSBART

Det är möjligt att använda andra vakanstyper än outhyrt samt tala om hur man vill att
bokföringen av hyresbortfallet (redigera koddelar för kontraktet) ska ske i dessa fall.

Andra vakanstyper än outhyrt anses inte vara uthyrningsbara och sänds därför som spärrade till
marknadssystemet under tiden de är vakanta av denna orsak. Exempel på andra vakanstyper kan
vara ROT-ade lägenheter, sanering krävs mm.
Om man vet hur länge objektet ska vara ej uthyrningsbart fyller man i datumet på ”Vakant
t o m”. Då skapas ytterligare ett vakanskontrakt av typen outhyrt. Objektet är då uthyrningsbart
fr o m det datumet och det är det som visas i marknadssystemet (ledigdatum). Annars låter man
”Vakant t o m” vara tills vidare, så får man ändra det när man vet att arbetet är klart och objektet
är uthyrningsbart igen.
Nya vakanstyper läggs upp under Grunddata/Kontraktsdata/Vakanstyper.

ÅNGRA KONTRAKTSUPPSÄGNING

Om uppsägning har gjorts och ett vakantkontrakt har skapats kan detta backas om den avflyttade
hyresgästen ångrar sig.
Det görs genom att gå in på rad 2 (kontraktet med hyresgästen) på nedanstående och ta bort
t o m-datumet.
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Klicka på ’Inget’.
Sedan OK.
Resultat enligt nedan.

Du får också en fråga om du vill fakturera kontraktet.
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KOPPLADE KONTRAKT

Tänk på att om du flyttar av ett kontrakt som har huvud-/underkontrakt och du kopplar loss det
så kommer inte kopplingarna tillbaka när du ångrar enligt ovan. Dessa kopplingar måste du göra
om.
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