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Schotelantenne

In een aantal gevallen staan wij toe een schotelantenne te plaatsen. Houdt u rekening met
onze voorwaarden en kwaliteitseisen.

Omgevingsvergunning
Als u een schotelantenne wilt plaatsen, informeert u
dan altijd bij de gemeente of dit is toegestaan. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is afhankelijk van:


de grootte van de schotelantenne



de hoogte waarop u de schotel wilt plaatsen



de plek waar u de schotel wilt plaatsen

Een schotel plaatsen? Houd rekening
met onze voorwaarden
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Eisen onderhoud

In een aantal gevallen staan wij het plaatsen van een
schotelantenne toe. De voorwaarden, die wij stellen,
zijn afhankelijk van het soort woning, waarin u woont.



U bent verantwoordelijk voor het herstel
en reparaties aan de schotelantenne

Eengezinswoning



U bent verantwoordelijk voor de vervanging van de schotelantenne



U bent aansprakelijk wanneer door het
plaatsen of door de aanwezigheid van de
schotelantenne schade ontstaat aan het
gehuurde



U verwijdert (tijdelijk) de schotelantenne
wanneer wij onderhoud aan uw woning
uitvoeren

Schotel plaatsen aan de achterzijde van de
woning
Schotel monteren op een losse voet of mast,
los van de gevel
De voet of mast niet aan het raam- of deurkozijn monteren





Alleen als er geen mogelijkheid is om een losse staander of
voet te plaatsen mag het alleen in overleg met ons aan
de gevel geplaatst worden en dan uitsluitend aan metselwerk.
Gestapelde bouw (flat)
Schotel plaatsen op los statief achter het balkonhek



Eisen voor schotelantennes
U leest aan welke kwaliteitseisen de schotel en de
plaatsing moeten voldoen.

Overname schotel
Wanneer u verhuist dan moet u de schotel zelf verwijderen. U mag deze niet ter overname aanbieden.

Hoe vraagt u toestemming voor het plaatsen van
een schotelantenne?



Eisen schotel




De schotel heeft een doorsnede van
maximaal 1 meter
De schotel is lager dan 180 cm, inclusief
de drager
De schotel heeft een onopvallende kleur
(geen opzichtige kleur of patroon)
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Plaatsen van een schotelantenne

Via Mijn Grootslag op www.wst-hetgrootslag.nl
kies: Vragen en antwoorden
Of stuur een mail aan Alexander Kooiman via
info@wst-hetgrootslag.nl

Vraag ons vooraf altijd toestemming

wst-het grootslag.nl
Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF
T 0228 587 587
E info@wst-hetgrootslag.nl
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