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Schotelantenne
Bouwkundige- en veiligheidstechnische aspecten
Informeer bij de gemeente of er een omgevingsvergunning vereist is. Het plaatsen van een (schotel)
antenne dient u altijd vooraf te melden bij Lek en
Waard Wonen.

Onderhoudstechnische aspecten
Als Lek en Waard Wonen onderhoud aan de woning
moet uitvoeren en de schotel moet voor deze
werkzaamheden verwijderd worden, moet u zelf en op
eigen kosten de schotel verwijderen en terugplaatsen.

Een schotelantenne mag de buitengevellijn aan de
voorzijde van de woning of flat niet doorbreken. Dit wil
zeggen dat de antenne niet uit de gevel mag steken. De
(schotel)antenne mag ook niet buiten het balkonhek
uitsteken.

Het plaatsen en onderhouden van (schotel)antennes is
in alle gevallen voor uw eigen rekening.

Er mag geen (schotel)antenne op daken van flats,
woningen of bergingen geplaatst worden. Het risico
van lekkages van dakpannen of andere dakbedekking
is te groot. De (schotel)antenne mag niet worden
aangebracht in de gemeenschappelijke ruimten van
woongebouwen.
Bij het bevestigen van de (schotel)antenne mag geen
onherstelbare schade of schade die slechts moeizaam
of op een kostbare wijze te herstellen is, aan de woning
of het woongebouw ontstaan. Bij montage op de muur
moet de (schotel) antenne in de voegen gemonteerd
worden.
Er mag niet geboord worden in of door aluminium of
kunststof kozijnen, kunststof (trespa) dakrand e.d. De
(schotel)antenne moet zodanig bevestigd zijn dat er
geen gevaar voor omwonenden kan ontstaan (o.a. bij
storm). U moet hiervoor een WA-verzekering afsluiten.
De doorsnede van de (schotel) antenne mag niet groter
zijn dan 1 meter en de kleur moet mat zijn. De (schotel)
antenne mag dus niet op hinderlijke wijze het zonlicht
weerkaatsen. Plaatsing geheel binnen de erfgrenzen.

Verhuurtechnische aspecten
Wanneer u gaat verhuizen, moet u de (schotel)antenne
verwijderen.
Voor advies kunt u altijd terecht bij de opzichter.
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