AANVRAAG SCHOTELANTENNE
Ondergetekende
Naam: .......................................................................................................
Adres: .......................................................................................................
vraagt hierbij de toestemming aan de cvba Nieuw Dak om een schotelantenne te
mogen plaatsen.
U kan de aanvraag indienen met een schets of foto’s en een korte beschrijving.
a. Grootte van de schotelantenne:
b. Plaats waar de schotelantenne komt te staan:
c. Manier waarop de schotelantenne bevestigd wordt:
d. Materialen die gebruikt worden bij de plaatsing:
e. Manier waarop de bekabeling zal lopen en bevestigd wordt:
f.

Manier waarop u de kabel naar binnen zal brengen:

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de voorwaarden (zie bijlage) om een
schotelantenne te plaatsen en verklaar hiermee akkoord te gaan.
Datum

Handtekening huurder

..................................................

.............................................

Bijlage: Voorwaarden voor het plaatsen van een schotelantenne

VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SCHOTELANTENNE
Als huurder wil u soms een schotelantenne plaatsen. Zolang dat u deze volgens de regels plaatst,
is er geen probleem. We merken echter vaak dat schotelantennes op een onordelijke en onveilige
manier worden geplaatst.
Daarom is het belangrijk om rekening te houden met volgende voorwaarden bij het plaatsen van
een schotelantenne:
1. Vooraleer u een schotelantenne plaatst, moet u een aanvraag indienen bij Nieuw Dak
(dienst Wijk- en Bewonerszaken).
2. U mag maar één antenne plaatsen per woning.
3. Bij de
a.
b.
c.
d.
e.
f.

aanvraag moet u volgende zaken vermelden:
grootte van de schotelantenne;
plaats waar de schotelantenne komt te staan;
manier waarop de schotelantenne bevestigd wordt;
materialen die gebruikt worden bij de plaatsing;
manier waarop de bekabeling zal lopen en bevestigd wordt;
manier waarop u de kabel naar binnen zal brengen.

4. U kan de aanvraag indienen met een schets of foto’s en een korte beschrijving.
Er is een verschil in het plaatsen van een schotelantenne bij een appartement, of bij een huis of
duplex.
APPARTEMENTEN
U moet met deze voorwaarden rekening houden bij de aanvraag voor het plaatsen van een
schotelantenne bij een appartement:
1. U mag geen persoonlijke schotelantenne plaatsen als er een collectief systeem aanwezig is.
2. De persoonlijke schotel mag niet groter zijn dan een diameter van 90 cm.
3. U mag de schotelantenne enkel op het persoonlijk balkon plaatsen. Alleen bij geen
ontvangst/signaal kan een afwijking overwogen worden als het appartement dit toelaat.
4. U moet de schotelantenne zo plaatsen dat:
a. er geen schade is of komt aan het gebouw;
b. er geen wanordelijke situatie door ontstaat;
c. er geen onveilige situatie door ontstaat;
5. Bij de bekabeling moet u met volgende punten rekening houden:
a. kabels mogen niet los slingeren;
b. kabels mogen geen hinder veroorzaken voor de buren;
c. kabels mogen geen wanordelijke situatie veroorzaken (zichtbaarheid beperken);
d. kabels mogen niet voor een onveilige situatie zorgen;
e. bij het naar binnenbrengen van de kabel mag u geen onherstelbare schade brengen
aan het gebouw.
Meer informatie?
Contacteer team Wijk- en Bewonerszaken van Nieuw Dak (089 62 90 20 of info@nieuwdak.be).

VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SCHOTELANTENNE
HUIZEN EN DUPLEXEN
U moet met deze voorwaarden rekening houden bij de aanvraag voor het plaatsen van een
schotelantenne bij een huis of duplex:
1. De persoonlijke schotel mag niet groter zijn dan een diameter van 90 cm.
2. U mag de schotelantenne enkel in de achtertuin plaatsen. Alleen bij geen ontvangst/signaal
kan een afwijking overwogen worden.
3. U moet de schotelantenne zo plaatsen dat:
a. er geen onherstelbare schade is of komt aan het gebouw;
b. er geen wanordelijke situatie door ontstaat;
c. er geen onveilige situatie door ontstaat;
4. Bij de bekabeling moet u met volgende punten rekening houden:
a. kabels mogen niet los slingeren;
b. kabels mogen geen hinder veroorzaken voor de buren;
c. kabels mogen geen wanordelijke situatie veroorzaken (zichtbaarheid beperken);
d. kabels mogen niet voor een onveilige situatie zorgen;
e. bij het naar binnenbrengen van de kabel mag u geen onherstelbare schade brengen
aan het gebouw.
Meer informatie?
Contacteer team Wijk- en Bewonerszaken van Nieuw Dak (089 62 90 20 of info@nieuwdak.be).

