schotelantenne
plaatsen
HOE DOE JE DAT ?

Aanvraag tot plaatsen
van een schotelantenne
4 Ik vraag de toestemming aan Ons Dak om
een schotelantenne te plaatsen.
4 Ik heb de informatiebrochure over het correct
plaatsen van schotelantennes ontvangen en
ik zal deze regels correct opvolgen.
4 Ik vraag dat iemand van Ons Dak bij mij thuis
komt om de aanvraag te bespreken.
4 Contacteer mij aub via:

Tel.:
E-mail:
Naam aanvrager:
Adres aanvrager:

Aarzel niet om ons te contacteren
TECHNISCHE DIENST
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518401

Datum & handtekening:
Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -18.00 uur
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APPARTEMENTSGEBOUWEN

HUIZEN

Mag wel

Mag wel

1.	Uw schotelantenne mag u enkel op uw
persoonlijk terras plaatsen.
2.	Uw schotelantenne staat in een voldoende
verstevigde emmer of op een vrijstaande voet die
geen schade, vervuiling of roest toebrengt aan het
terras.
3. De bovenzijde van uw schotelantenne komt
hoogstens op 1m boven de vloer van het terras.
4. De diameter van de schotelantenne is niet groter
dan 60 cm.
5.	U gebruikt de kabelbuis die (in sommige
appartementsgebouwen) werd voorzien.

1.	Uw schotelantenne mag u enkel in uw achtertuin
plaatsen.
2.	Een schotelantenne op een zelfstandig opgestelde
pyloon of paal, vastgezet in de grond met zuiver zand,
of op een vrijstaande voet, is toegelaten.
3. De bovenzijde van de antenne steekt maximum 3
meter boven het maaiveld uit.
4.	U houdt minstens één meter
afstand ten opzichte van
de zijdelingse en van de
achterste perceelsgrens van
uw tuin.
5. De diameter van de
schotelantenne is niet groter
dan 60 cm.

Mag niet

1. De bovenzijde van de schotelantenne komt hoger
dan 1 m boven de vloer van uw terras.
2. De kabel van de schotelantenne naar binnen
brengen door ramen of deuren.
3. De schotelantenne en de kabels vast maken aan
een muur, aan het terras, aan de leuning of aan
andere delen.

ALGEMEEN
zowel voor
appartementsgebouwen
als voor huizen
1.	Plaatsing is enkel toegestaan na schriftelijke
aanvraag en na schriftelijk akkoord van Ons Dak.
2.	Er is slechts één schotelantenne toegestaan per
huisgezin.
3. De buren mogen niet gehinderd worden.
4. De doorboring van de gevel, nodig om
de kabel van de schotelantenne naar
binnen te leiden, gebeurt alleen door
Ons Dak.
De huurder betaalt de kosten van de
doorboring (30 euro).

Mag niet

1. Uw schotelantenne plaatsen
of hangen op een andere
plaats dan in uw achtertuin.
2. Gebruik maken van betonfundering of
van een fundering van gestabiliseerd
zand.
3. De bovenzijde van de constructie komt
hoger dan 3 meter boven het maaiveld.
4. De antenne bevestigen aan de gevel, aan of op een
borstwering, aan tuinhekwerk of aan gelijk welk ander
bouwonderdeel.
5. De bekabeling van de schotelantenne bevestigen aan
de gevel of aan andere bouwonderdelen.

Deze regels zijn algemene richtlijnen.
Ze gelden niet voor woningen in het
centrum van een dorp of stad.
Ze gelden ook niet voor geklasseerde
gebouwen. In die gevallen zal gezocht
worden naar mogelijke oplossingen
waarbij aparte voorwaarden kunnen
worden opgelegd.

