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Hyran
Förskottsbetalning
Alla hyresgäster betalar hyran förskottsvis senast den sista bankdagen i
varje månad. Enligt hyreslagen innebär detta till exempel att hyran för
april måste vara betald senast den sista vardagen i mars.

Avisering
Vi på Fastighets AB Balder vill värna om miljön. Autogiro är vårt
populäraste betalsätt. Det går också bra att få fakturan via E-faktura i din
internetbank samt få betalinformation så som summa, bankgiro och
OCR-nummer under Mina Sidor på Balder.se Kontakta ditt lokalkontor för
att få din aktiveringskod.

Inbetalning
Det finns olika sätt att betala hyran och du väljer själv vilket sätt du
föredrar att tillämpa:


Autogiro – Enkelt, tryggt och alltid i tid! Autogiro innebär att din
hyresinbetalning sker automatiskt från ditt bankkonto på
förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar
på ditt konto dagen före förfallodagen, alternativt dagen före sista
bankdag i månaden. För att ansluta dig till autogiro behöver vi ett
skriftligt medgivande från dig. Ladda ner autogiroblanketten från
vår hemsida, fyll i och returnera till dit lokalkontor. Det är endast
den person som står på kontraktet som kan anmäla sig för
autogiro från sitt bankkonto. Anmäl dig gärna även för E-faktura
när du betalar via autogiro. På så vis får du ett meddelande i din
internetbank om vilken summa som kommer dras från ditt konto.
Informationen går också att få under Mina sidor på Balder.se.
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Kontakta ditt lokalkontor för att få din aktiveringskod.


E-faktura. E-faktura innebär att du får din faktura digitalt till din
internetbank. Med E-faktura måste du personligen gå in i din
internetbank varje månad och se till att godkänna fakturan för
betalning innan förfallodag. Sök upp Fastighets AB Balder under
E-fakturamottagare i din internetbank för att starta.
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