Schotelantennes:
wat mag & wat niet?
Wat biedt Woonhaven?
Iedereen moet vrij informatie kunnen ontvangen, maar wel op een veilige &
correcte manier. Individuele schotelantennes zijn vaak niet veilig. Ze ontsieren ook
het gebouw. Daarom investeren we bij renovaties en nieuwe gebouwen in
alternatieven.
 gemeenschappelijke schotelantennes: Waar het kan, plaatsen we
gemeenschappelijke antennes. De aansluiting is in de woonkamer.
 voorbekabeling: Soms trekken we vanuit elke woning een kabel naar het
dak. Daar kan je een schotelantenne installeren. Je betaalt zelf een
installateur & maakt een afspraak met Woonhaven. De installateur mag
alleen onder ons toezicht de satelliet installeren!

Wanneer mag je een schotelantenne installeren?
Je mag GEEN schotelantenne installeren als Woonhaven een alternatief biedt.
Is er geen alternatief? Dan mag je een satelliet installeren volgens de regels
van de Antwerpse Bouwcode:







Zet de satelliet op je terras, balkon
(NIET aan de balustrade).
Boor de draagarm nooit in de gevel.
Heb je geen terras? Zet dan je
satelliet binnen je woning.
Een schotelantenne mag nooit
groter zijn dan 80 cm.
Houd de satelliet binnen de contouren
van het gebouw. Dus: de antenne mag
niet over je terras hangen.
Maak de satelliet goed vast. Zorg dat
ze niet kan weg vliegen!

Wat als je de schotelantenne niet juist installeert?
 Dan kan Woonhaven jouw contract beëindigen. Het is ook een
bouwmisdrijf. Het parket kan jou vervolgen & extra straffen opleggen.
 Schotelantennes zijn heel gevaarlijk als ze naar beneden vallen. Hangt
jouw satelliet gevaarlijk? Dan verwijdert Woonhaven de antenne. Jij
betaalt alle mogelijke kosten.
Meer info over schotelantennes lees je in artikel 7 van de Sancties in het
Reglement Inwendige Orde.
Andere alternatieven
Een schotelantenne is dus niet altijd een goed idee.
Je kan ook zelf voor een alternatief zorgen. Er zijn
andere ontvangers voor digitale TV & radio.
Deze decoders werken via internetaansluiting. Je moet ze jaarlijks opladen.
Maar je hebt geen satellietschotel nodig. Voorbeelden van deze decoders zijn
Dreambox, XTrend, Ziggo Mediabox, HUMAX, ….
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