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SCHOTELANTENNES
Wilt u een schotelantenne aan uw woning 
bevestigen, dan heeft u toestemming nodig 
van Rhenam Wonen. Hoe dit in z’n werk gaat 
en aan welke regels u moet voldoen, leest u in 
deze folder.

Voordat de kabel-TV haar intrede deed had 
(bijna) elk huis een antenne op het dak.  
Dat leidde tot een enorm aantal antennes,  
niet fraai en bij storm ontzettend veel schade.
Door de jaren heen zijn deze antennes 
vervangen door een ondergronds kabelnet-
werk. Via uw kabelexploitant ontvangt u veel 
radio- en tv-zenders. Het aantal zenders zal in 
de toekomst zeker toenemen. Tegenwoordig 
kunt u ook kiezen voor abonnee-TV via de  
kabel. Dit alles maakt het gebruik van buiten-
schotels overbodig.

Ons beleid
1.  Rhenam Wonen hanteert geen absoluut 

verbod op schotelantennes, maar stelt 
eisen aan de plaatsing daarvan. Zoals de 
plaats waar de schotelantenne mag 
worden bevestigd en de wijze  waarop dat 
gebeurt. Het plaatsen van een schotelan-
tenne moet zodanig uitgevoerd worden dat 
er geen schade, gevaar of hinder optreedt 
ten aanzien van gebouw of derden, zoals 
andere huurders.

2.  In afwijking van het onder punt 1 genoemde 
beleid geldt wel een absoluut verbod tot 
plaatsing van een schotelantenne voor het 
volgende vastgoed van Rhenam Wonen:

 • De Kleine Kampen 2 t/m 150
 • Achterbergsestraatweg 13 t/m 21c
 • Wilhelminahof 29 t/m 75
 • Dr. Stegemanshof 2 t/m 48
 • Cuneralaan 22a t/m 32c
 • Abcoudehof 2 t/m 28
 • Van Zwietenhof 13 t/m 47
 • Vastgoed (flats) gebouwd na 2005

Reden hiervan is dat bovengenoemd vastgoed 
van zeer hoge woonkwaliteit is. De situatie 
van gebouwen bepaalt voor een groot deel  
de kwaliteit van de gebouwde omgeving.  
Het sterk ontsierend karakter stuit daarom op 
grote bezwaren van bewoners en omwonenden.

Toestemming vragen
Voor het aanbrengen van een schotelantenne 
heeft u altijd toestemming nodig van Rhenam 
Wonen. Dit doet u schriftelijk. Vul het aan-
vraagformulier “Zelf klussen” in en stuur deze 
naar ons toe. Belangrijk is dat u alle vragen 
juist en naar waarheid invult. Wij beoordelen 
uw aanvraag en uiterlijk binnen twee weken 
ontvangt u van Rhenam Wonen een antwoord 
op uw verzoek.
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