Schotel- en vlakantennes

Een antenne plaatsen
Tegenwoordig zijn veel TV programma’s via Internet te ontvangen.
Uw TV kunt u koppelen aan een moderne PC. Zo kunt u naar de meeste
(buitenlandse) zenders kijken. Een schotel- of vlakantenne is onder bepaalde
voorwaarden een mogelijk alternatief.
Wilt u graag een antenne plaatsen? Dan leest u in deze brochure hoe en onder
welke voorwaarden u dat kunt doen.
Als u voornemens bent een schotel- of
vlakantenne te plaatsen ...

... dan houdt u rekening met een aantal eisen. Want een
wirwar van antennes in de straat, dat voorkomen wij het liefst.
Bij nieuwbouw* is het niet toegestaan om een schotel- of
vlakantenne te plaatsen.
Bij laagbouw is het plaatsen onder bepaalde voorwaarden
toegestaan. U vraagt altijd vooraf toestemming aan.
Bij hoogbouw** is het niet toegestaan om een schotel- of
vlakantenne te plaatsen.

* Nieuwbouw zijn woningen die ná januari 2006 zijn opgeleverd.
** Dit geldt niet voor huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1-10-2010.

Als uw antenne onderhoud
nodig heeft ...

... dan is dit altijd voor uw eigen rekening.
Net als het plaatsen van de antenne.

Als u gaat verhuizen ...

... dan verwijdert u de antenne van uw
woning. U kunt de antenne namelijk niet
overdragen aan de nieuwe huurder.
Een schotel- of vlakantenne die voldoet aan
onze eisen mag zonder gemeentelijke bouwvergunning geplaatst worden.

Aan welke eisen voldoet uw antenne?
De doorsnede is niet groter dan 0,6 meter.
De totale hoogte van een vrijstaande
antenne inclusief drager is minder dan
3 meter.
De kleur is mat.
Alle bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van
roestwerend materiaal.

Aan de slag!

U mag uw antenne alleen op deze vier
verschillende plekken bevestigen:
1 Bij bovenwoningen en appartementen: aan
de binnenkant van uw balkon.
2 Bij eengezinswoningen: op de gevel aan de
kant van de achtertuin.
3 Op de gevel van uw berging in de achtertuin.
4 In de achtertuin. De verhuurmakelaar
beoordeelt de hoogte van de opstelling.
Deze mag niet hoger zijn dan 3 meter.
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Openingstijden:
Openingstijden:
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, ma t/m do 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
MA t/m VR 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, MA t/m DO 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.
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Welke algemene eisen volgt u?
U vraagt altijd vooraf toestemming aan
ons.
U plaatst geen antennes op daken van
flats, woningen of bergingen. De kans op
schade aan dakpannen of andere dakbekleding is dan te groot.
U voorkomt onherstelbare schade aan de
woning of het woongebouw als u de
antenne bevestigt.
De antenne mag geen gevaar opleveren
voor omwonenden.
U brengt de antenne niet aan in gemeenschappelijke ruimten van woongebouwen.
	Maak nooit boorgaten in (kunststof)kozijnen of balkonhekken.
	Het is niet toegestaan een losstaande
schotel- of vlakantenne te plaatsen.

