
1.  Informeert u vooraf bij de gemeente of een (lichte) bouwver-
gunning nodig is en u moet voldoen aan het Bouwbesluit. In-
formatie over bouwvergunningen kunt u vinden op de site van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(www.rijksoverheid.nl) .

2. Een schotelantenne mag u niet aan de gevel van de woning 
of flat vastmaken. De (schotel)antenne mag niet buiten het 
balkonhek uitsteken. Als u in een galerijflat woont, mag u de 
schotel niet aan de galerijzijde plaatsen.

3. Voor woningen met een Frans-balkon geldt een uitzondering 
op lid 3. Hier is het wel toegestaan dat de schotelantenne aan 
de gevel vastgemaakt wordt (zie afbeelding 1).

4.  Er mag geen (schotel)antenne op daken van flats, woningen of 
bergingen geplaatst worden. Het risico op lekkages van dak-
pannen of andere dakbedekking is te groot.

5. De (schotel)antenne mag u niet plaatsen in de gemeenschap-
pelijke ruimten van woongebouwen.

6. Bij het vastmaken van de (schotel)antenne mag geen onher-
stelbare schade of schade die moeilijk te herstellen is, aan de 
woning of het woongebouw ontstaan.

7.  Er mag geen doorvoer door de gevel worden gemaakt. 
8.  De (schotel)antenne moet u op een statief plaatsen. 
9.  U mag niet boren in kozijnen en (Trespa) dakranden.
10. De (schotel)antenne moet u op een manier vastmaken dat er 

geen gevaar voor omwonenden kan ontstaan (bijvoorbeeld bij 
harde wind of storm). U sluit hiervoor een extra WA-verzekering 
af.

11. De (schotel)antenne moet beschermd zijn tegen blikseminslag 
door toepassing van een gegalvaniseerde scheiding.

12. De doorsnede van de antenneschotel mag niet groter zijn dan 
60 cm en de kleur moet een lichte tint hebben en mat zijn. De 
(schotel)antenne mag niet op vervelende manier het zonlicht 
weerkaatsen. De voorkeur gaat uit naar een “doorzichtige” 
schotel (zie afbeelding 2).

13. Plaatsing van de (schotel)antenne moet geheel binnen de erf-
grenzen vallen.
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14  Als Tablis Wonen onderhoud aan de woning moet uitvoeren en 
de schotel moet voor deze werkzaamheden verwijderd worden, 
verwijdert u zelf en op uw kosten de schotel en plaatst deze zelf 
terug.

15. Het plaatsen en onderhouden van (schotel)antennes is altijd 
voor uw eigen rekening.

16. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan ont-
staan uit het plaatsen van een (schotel)antenne of gevolgschade 
door een verkeerd aangebrachte schotel)antenne. 

17. U verzekert de schotelantenne voor eventuele aansprakelijk-
heid.

18. Wanneer u gaat verhuizen verwijdert u de (schotel)antenne.
19. Veroorzaakt de (schotel)antenne overlast aan omwonenden, 

verwijdert u deze op eerste aanzegging van Tablis Wonen.

● Plaats een schotelantenne op het balkon.
● Plaats de schotelantenne op een statief. 
● Gebruik geen op afstand verstelbare schotel, dit veroorzaakt 

geluidsoverlast.
● Gebruik RVS bevestigingsmiddelen.Tip
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