Voorwaarden plaatsing schotelantenne
De laatste jaren zien wij steeds meer schotelantennes in het straatbeeld
verschijnen. Mensen kiezen voor een schotelantenne omdat zij meer of andere
zenders willen ontvangen dan via de kabel worden aangeboden of omdat een
schotel goedkoper is. Maar wat voor de één een uitkomst is, vindt de ander
horizonvervuiling. De Woonplaats biedt de mogelijkheid om een schotelantenne te
plaatsen, maar verbindt daaraan wel voorwaarden.
Toestemming vragen
Als u een schotelantenne wilt plaatsen, moet u hiervoor toestemming vragen bij De
Woonplaats. Dit kunt u doen door een verandering aan woning-formulier in te
vullen. Deze zijn verkrijgbaar bij uw (wijk)beheerder en in de woonwinkels.
Algemene voorwaarden
1.
De doorsnede van de schotelantenne is kleiner dan 1 meter en de hoogte
van de schotelantenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet is
kleiner dan 2 meter.
2.
U mag maximaal één schotelantenne plaatsen.
3.
De schotelantenne wordt op een zodanige plek geplaatst dat de aantasting
van het aanzicht zo minimaal mogelijk is.
4.
Bij grondgebonden woningen wordt de schotelantenne in de achtertuin
geplaatst. Het is niet toegestaan de schotel in de voor-/zij-tuin te plaatsen
of aan de woning of op het dak van de woning of een bijgebouw.
5.
Bij hoogbouw wordt de schotelantenne op het balkon geplaatst, indien
mogelijk achter de gevellijn. De schotel mag niet op de galerij, op het dak
of in overige algemene ruimtes geplaatst worden.
6.
De schotelantenne mag niet overhellen naar de tuin of het balkon van uw
buren en mag het uitzicht van uw buren niet belemmeren.
7.
De schotelantenne wordt met een statief op een losstaande constructie
geplaatst (met voldoende ballast tegen af-/omwaaien) of met een originele
beugel met pluggen aan de muur bevestigd.
8.
De antennekabel wordt met een kabelgoot over de muur geleid en op een
zodanige wijze door de muur geboord, dat er geen water via de kabel in de
woning kan komen (van buiten uit schuin naar boven/binnen boren). Let
op: Indien voor uw woning specifieke richtlijnen gelden rond het boren in
muren (bijvoorbeeld vanwege strenge milieunormering), gelden die
richtlijnen boven deze voorwaarden.
9.
Er mag niet in of door kozijnen, ramen of beplating worden geboord.
10.
Wanneer u de woning verlaat dient u de schotelantenne te verwijderen en
eventuele gaten weer te herstellen.
11.
De schotelantenne mag het onderhoud dat De Woonplaats uitvoert aan de
woningen niet bemoeilijken.

12.
13.

14.

Alle werkzaamheden dienen vakkundig en netjes te worden uitgevoerd en
als zodanig geen afbreuk te doen aan de woning.
Alle kosten verbonden aan deze plaatsing en alle schade die erdoor
worden veroorzaakt, nu en in de toekomst, komen volledig voor uw
rekening.
Wanneer uw woning deel uit maakt van een VvE, gaan de voorwaarden uit
het Huishoudelijk Reglement boven deze voorwaarden.

Meer informatie
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor het plaatsen van een
schotelantenne. Neem daarom contact op met uw wijkbeheerder voordat u besluit
een schotelantenne aan te schaffen.
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