
Kluswijzer 
Schotelantenne



Schotelantenne
Regels voor het plaatsen 
van een schotelantenne

Algemeen
1. U heeft schriftelijk toestemming van HEEMwonen nodig voor het plaatsen van een schotelantenne. Gebruik 

hiervoor het ZAV-formulier*
2. Een schotelantenne mag:
 - niet groter zijn dan 60 cm doorsnee
 - niet aan het gehuurde (woning, balkon, galerij e.d.) worden bevestigd 
 -  geen overlast aan derden toebrengen (bijvoorbeeld de zon of het uitzicht van de buren 
   (gedeeltelijk) blokkeren
 - niet zichtbaar zijn vanaf de straat of de openbare weg (inclusief openbaar groen).
3. U bent als huurder verantwoordelijk voor eventuele schade die de schotelantenne veroorzaakt (bijvoorbeeld 

stormschade, blikseminslag) en moet in het bezit zijn van een verzekering (bijvoorbeeld Wettelijke Aanspra-
kelijkheid en inboedelverzekering).

4. Zorg dat u zo nodig beschikt over een vergunning van de gemeente.
5. U moet de schotelantenne verwijderen als dit noodzakelijk is in verband met uit te voeren onderhoudswerk-

zaamheden.
6. Gaat u verhuizen? Tijdens de vooropname geeft onze technisch beheerder aan of u de schotelantenne mag 

overdragen aan de nieuwe huurder. 
7. Wilt u de schotelantenne meenemen, is overname niet toegestaan of wil de nieuwe huurder de schotelan-

tenne niet overnemen? Verwijder dan de schotelantenne inclusief alle bekabeling en herstel eventuele be-
schadigingen vakkundig.

Eengezinswoningen
1. Bij grondgebonden woningen is het plaatsen van een schotelantenne alleen aan de achterkant van de woning 

toegestaan. 
2. De schotel moet op een paal/statief of op een los voetstuk geplaatst worden met een hoogte van in totaal 

maximaal twee meter.
3. Bevestiging aan de berging is toegestaan, als de berging zich in de tuin achter uw woning bevindt. Bevestiging 

aan de woning is niet toegestaan.
Appartementen 
1. Bij appartementen mag u de schotelantenne uitsluitend op een losse voet op het balkon plaatsen (binnen de 

grenzen van het balkonhek en maximaal 30 cm boven de rand van het balkon). Boren is niet toegestaan.
2. Is sprake van een Vereniging van Eigenaren, dan zijn de regels van de VvE bepalend.
3. Een schotelantenne mag:
 - niet aan het gehuurde (woning, balkon, galerij e.d.) worden bevestigd 
 - niet in algemene ruimten of op de galerij worden geplaatst

Wij wensen u veel 
succes en plezier 

met uw klus!

Zie ook de folder Klussen en verbeteren. 
Nog vragen? Kijk op www.heemwonen.nl 
of bel (045) 645 44 44. 
Wij adviseren u graag!

* ZAV staat voor Zelf Aan te brengen Voorziening 
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