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een (schotel)antenne plaatsen

de spelregels voor het plaatsen
van een (schotel)antenne

De antenne(mast) is niet hoger dan de woning.
De (schotel)antenne veroorzaakt geen storing

Het is van belang dat (schotel)antennes op de juiste

van radio, televisie, telefoon, of de elektriciteits-

manier en op een geschikte plaats bij de woning worden

voorziening bij derden.

gemonteerd. Zo voorkomen we schade aan de woning

U herstelt en betaalt alle schade die ontstaat bij het

en gevaarlijke situaties voor u zelf en omwonenden. Als

aanbrengen en verwijderen van de antenne.

u een (schotel)antenne wilt plaatsen, neemt u vooraf

U bent aansprakelijk voor de materiële en im-

contact op met De Goede Woning. Daarna neemt u con-

materiële schade aan de woning en aan (bezit-

tact op met de afdeling Wonen en Ondernemen van de

tingen van) derden die wordt veroorzaakt door

gemeente Rijssen- Holten. In een aantal gevallen moet u

de (schotel)antenne. U vrijwaart verhuurder voor

een vergunning aanvragen.

aanspraken van derden. Hiervoor sluit u een WA

Er zijn alternatieven op de markt waarmee u ook buiten-

verzekering af.

landse televisiekanalen kunt ontvangen. Bijvoorbeeld:

U zorgt voor goed onderhoud van de (schotel)-

glasvezel, kabel, digitale televisie, een schotelantenne

antenne.

binnenshuis. Graag verwijzen wij u naar deze mogelijk-

Aan uw appartement.

heden.

er gelden de volgende
voorwaarden:

		
u verwijdert de (schotel)antenne
op eigen kosten als:
De staat van de (schotel)antenne slecht is.

Alle kosten voor het aanbrengen zijn voor rekening

Het voor het onderhoud aan de woning nodig is dat

van de huurder. De (schotel)antenne mag niet op de

de (schotel)antenne verwijderd wordt.

volgende locaties worden geplaatst:

Bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Aan de voorgevel, schoorsteen of op het dak.
Aan een balkonhek of galerijhek.

informatie

Op of aan een gemeenschappelijke ruimte.

U kunt tijdens kantooruren bellen met afdeling wonen-

De (schotel)antenne is vanaf de openbare weg

telefoonnummer 0548 37 80 50.

niet zichtbaar.
De bevestigingsmaterialen zijn roest- en corrosievrij.
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