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AANVRAAG Schotelantenne 

alleen voor appartementen 

Naam en adres: 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

Ik wil graag een schotelantenne plaatsen op mijn terras of balkon. Ik vraag hiervoor 

toelating aan Maatschappij voor de Huisvesting. De regels die hieronder staan vermeld 

zal ik aanvaarden en naleven. 

ALGEMEEN 

▪ Plaatsing is enkel toegestaan na schriftelijke aanvraag en na schriftelijk akkoord van 

Maatschappij voor de Huisvesting. 

▪ Toelating voor één schotelantenne per gezin. 

▪ De buren mogen niet gehinderd worden. 

▪ Nooit boren in de gevel, in ramen of deuren om de kabel naar binnen te brengen. 

Gebruik een geschikte platte kabel om door de opengaande delen van de ramen of 

deuren te steken. 

▪ De schotelantenne zal geplaatst worden volgens de mogelijke stedenbouwkundige 

voorschriften. 

▪ Schotelantenne moet verzekerd zijn.  

GOED ZO! 

▪ De schotelantenne plaats u op uw persoonlijk terras of balkon. 

▪ Uw schotelantenne staat in een voldoende verstevigde emmer of op een vrijstaande 

voet die geen schade, vervuiling of roest toebrengt aan het terras of balkon. 

▪ De maximale hoogte van de bovenzijde van uw schotelantenne is 1 meter boven de 

vloer van het terras of balkon. 

▪ De diameter van de schotelantenne is maximaal 60 cm. 
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MAG NIET 

▪ De bovenzijde van de schotelantenne komt hoger dan 1 meter boven de vloer van 

uw terras of balkon. 

▪ De schotelantenne en de kabels vastmaken aan een muur, aan het terras of balkon, 

aan de leuning of aan andere delen. 

Maatschappij voor de Huisvesting mag steeds controleren op het voldoen aan de 

voorwaarden. 

De schotelantenne wordt verplaatst of verwijderd: 

▪ Als ze niet voldoet aan de voorwaarden: verplaatsen binnen één maand. 

▪ Wanneer u de woning verlaat (einde huurcontract). 

▪ Wanneer de schotelantenne hinder vormt bij renovatie of herstellingen aan de 

woning (tijdelijk wegnemen). 

Datum aanvraag …../…../………. 

Voor akkoord, (schrijf zelf ‘gelezen en goedgekeurd’) 

 ..............................................................................................................................  

De aanvrager:  (naam en voornaam in hoofdletters) 

 ..............................................................................................................................  

 

Handtekening:  .......................................................................................................  

Het antwoord krijgt u binnen één maand na ontvangst van de aanvraag toegestuurd. 

Voor akkoord op …../…../………., 

 

Voor Maatschappij voor de Huisvesting cvba 

 

 

 

Theo De Wyngaert 

Directeur 

 


