Vad ingår i hyran?
I ditt hyresavtal finns att läsa om vad som ingår i din hyresavgift, vad gäller
lägenhetens storlek, extra utrymmen och så vidare. Utöver det som anges
i hyresavtalet räknas en mängd andra saker in i hyresavgifter. Det handlar
både om fast inredning och servicetjänster. Nedan anges en del av dem.

Förskottsbetalning

• Värme och vatten om inget annat anges i ditt hyresavtal.
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• Kabel-TVs basutbud ingår om inget annat anges i ditt hyreskontrakt.
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Informationen går också att få under Mina sidor på Balder.se.
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