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Zelf een
schotelantenne

plaatsen
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Ik wil zelf een schotelantenne 
plaatsen

Wilt u naast het standaardaanbod 

op de kabel meer zenders op uw 

televisie toestel ontvangen? Dan kunt 

u een schotelantenne plaatsen. Met 

deze antenne kunt u zenders uit de 

hele wereld ontvangen, zenders uit 

een land waar uw familie woont, of 

gewoon zenders waar uw interesse 

naar uitgaat. In deze brochure leest 

u hoe u zelf een schotelantenne kunt 

plaatsen en waar u rekening mee moet 

houden.

Welke voorwaarden stelt Volks-
huisvesting aan het plaatsen  
van een schotelantenne?

Een schotelantenne plaatsen kan niet 

zomaar. Er is een aantal punten waar 

u als schotelbezitter aan moet denken. 

Ook gelden er wettelijke voorwaarden  

waaraan wij als verhuurder en u als 

huurder moeten voldoen. Voor meer 

informatie: www.arnhem.nl/digitaal 

loket/schotelontvangers en antennes 

www.vrom.nl

Alle punten bij het plaatsen van 
een schotelantenne voor u op 
een rijtje

Toestemming vragen

Als u een schotelantenne gaat 

plaatsen, dan neemt u eerst contact 

met ons op om goede afspraken te 

maken. Nadat u de schotelantenne 

heeft aangebracht, op de afgesproken 

wijze, maakt u een afspraak met ons 

zodat wij kunnen controleren of de 

werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.  

U belt hiervoor met telefoonnummer: 

0800 – 77 88 999.

Plaatsingsvoorwaarden

•  De schotelantenne mag niet worden 

geplaatst op gevels en daken die 

naar de openbare weg zijn gericht.

•  Bij plaatsing op een balkon moet 

de schotelantenne inpandig, aan 

de binnenzijde van het balkon, zijn 

aangebracht.

•  De schotelantenne mag niet 

worden gemonteerd op of in 

gemeenschappelijke ruimten zoals 

galerijen.

•  De hoogte van de schotelantenne 

– dit is de afstand vanaf de voet 

tot aan de bovenzijde van de 

schotelantenne – mag hooguit 3 

meter zijn.

•  De schotelantenne mag niet op 

het dak of aan/op de schoorsteen 

worden gemonteerd.

•   Het plaatsen van een schotel

antenne op een dak van een 

gemeenschappelijk woongebouw 

(bijvoorbeeld een flat) is niet toege

staan.

•  De schotelantenne mag niet 

uitsteken boven de goot.

•  De schotelantenne mag niet los in 

de voortuin worden geplaatst.
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Bouwkundige- en veiligheids  

technische voorwaarden

•  De werkzaamheden voor het 

plaatsen van de schotelantenne zijn 

vakkundig en veilig uitgevoerd.

•  De maximale doorsnede van de 

schotelantenne is hooguit 90 

cm en de kleur moet mat zijn; 

de schotelantenne mag niet op 

hinderlijke wijze het zonlicht 

weerkaatsen.

Voor de wijze van bevestiging 

gelden de volgende richtlijnen

•  Indien de schotelantenne aan de 

balustrade van het balkon wordt 

bevestigd, kunt u gebruik maken van 

een klemsysteem dat de coating niet 

beschadigt.

•  Er mag niet in de metalen 

onderdelen van het balkon worden 

geboord.

•  Er mag niet worden geboord 

in de stucwerkafwerking van 

buitenmuren.

•  De schotelantenne moet zodanig 

bevestigd zijn, dat er geen gevaar 

voor omwonenden of voorbijgangers 

kan ontstaan (o.a. bij storm).

•  De bedrading voor de 

schotelantenne moet door het 

kozijn of het metselwerk worden 

aangelegd. De gaten moet u 

afkitten.

Onderhoudstechnische 

voorwaarden

•    U bent zelf verantwoordelijk voor 

het onderhoud en het zo nodig  

repareren/herstellen van de 

schotelantenne.

•    Schade ontstaan aan de woning en 

veroorzaakt door het aanbrengen 

of verwijderen van de schotel

antenne is geheel voor uw rekening.

•     Als voor onderhouds of 

reparatie  werkzaamheden door 

Volkshuisvesting Arnhem de schotel

antenne moet worden verwijderd en 

eventueel teruggeplaatst, dan bent 

u daarvoor zelf verantwoordelijk 

en aanvaarden wij geen 

aansprakelijkheid.

balkonplafond

woning

Pluggen niet 
groter dan S8

Schotel blijft altijd binnen
het balkon = inpandig

Vast zetten met klemmen,
niet boren in railing/hek

Niet in de vloer boren

balkonvloer



Tips en trucs
Op deze pagina leest u een aantal veel ge

stelde vragen en onze antwoorden daarop. 

Ik ontvang geen signaal,  

hoe los ik dat op?

Volkshuisvesting Arnhem is niet aanspra

kelijk voor de kwaliteit van de ontvangst of 

het niet kunnen ontvangen van het signaal. 

In dit geval kunt u contact opnemen met de 

aanbieder van de zenders of de leverancier 

van uw schotelantenne.

Moet ik een inboedelverzekering 

afsluiten?

Wij adviseren u om de schotelantenne bij 

uw eigen inboedelverzekering op te geven 

en (eventueel) het verzekerde bedrag te 

verhogen. Volkshuisvesting Arnhem is niet 

aansprakelijk voor schade aan de schotel

antenne als gevolg van brand, storm of 

inbraak.

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met 

de schotelantenne?

De schotelantenne mag bij het einde van 

de huurovereenkomst niet blijven zitten. 

U moet deze voor eigen rekening en zonder 

beschadigingen aan de woning verwij

deren. Gaten en beschadigingen moeten 

worden hersteld.

Een schotelantenne plaatsen is 

niet mogelijk. Wat nu?

Als het in uw geval niet mogelijk is om een 

schotelantenne te plaatsen, zijn er ook 

andere manieren om de door u gewenste 

zenders te bekijken:

ZIGGO

UPC heeft diverse pakketten met veel 

buitenlandse zenders, zoals;

TURKS : ATV Avrupa, STV, Euro D, Ha

bertürk, FOX Turk, Euro Star,TRT Int.

ARABISCH : ART Movies, Art Variety, LBC 

Europe, TVM Europe, MBC en Al Jazeera

ASIA : De programma’s van SET Asia zijn in 

Hindi, Urdu en Gujarati

Voor meer informatie: www.upc.nl

Internet

Op internet vindt u meerdere websites die 

een ruim aanbod hebben van zenders over 

de hele wereld. 

Gaat u via internet televisie kijken dan is 

het mogelijk om de computer op uw tv aan 

te sluiten. Dit kan met een “pc converter”. 

Deze is via de vakhandel of internet te koop.

Een andere optie is “pc on tv”. Met dit 

systeem kunt u via uw televisie internetten 

en dus ook uw favoriete tv programma 

bekijken. Voor meer informatie:  

www.allekanalen.nl, www.conrad.nl,  

www.kabeltje.com, www.pcontv.nl

Heeft u nog vragen?

Aarzelt u dan niet om contact met ons op 

te nemen. Onze medewerkers staan klaar 

om u persoonlijk te adviseren. 

Ons gratis telefoonnummer is  

0800 – 77 88 999. Of kijk op  

www.volkshuisvesting.nl

Alle genoemde websites in deze brochure 

zijn op basis van informatie die in 2010 

actueel is. 

Meer informatie:
Kadestraat 1  6811 CA Arnhem

Postbus 5229  6802 EE Arnhem   

telefoon:  (026) 3 712 712 

email:  info@volkshuisvesting.nl

internet:  www.volkshuisvesting.nl 
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