
         
 

Kwaliteitswijzer antennes 
 
Woningstichting Putten staat het onder voorwaarden toe dat huurders een antenne plaatsen. 
Uitgangspunt hierbij is dat de schotel voor de woonomgeving niet storend of ontsierend mag zijn 
en bevestigd moet worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. 
 
Om vragen en onduidelijkheden te voorkomen heeft Woningstichting Putten voor haar huurders 
een aantal regels opgesteld. En omdat het hier gaat om een wijziging aan de buitenzijde van de 
woning, is het belangrijk dat u vooraf schriftelijk toestemming vraagt. 
  
Aan welke eisen moet plaatsing voldoen? 
 
 -     De schotel mag alleen in overleg met de Woningstichting geplaatst worden; 

- De schotel moet aan de achterzijde van de woning geplaatst worden; 
- De schotel moet bij voorkeur op een paal in de achtertuin worden geplaatst.  

De schotelhouder mag in principe niet aan de schuur worden gemonteerd; 
- Bij plaatsing op een balkon moet de schotel aan de binnenzijde van het balkon en 

binnen de gevellijn worden aangebracht;  
- Plaatsing in of op een gemeenschappelijke ruimte (zoals een galerij) is niet 

toegestaan; 
- De schotel mag niet op het dak of aan de schoorsteen worden gemonteerd;  
- De diameter van de schotel mag niet groter zijn 90 cm; 
- De schotel mag het onderhoud aan de woning niet hinderen; 
- Het monteren van een schotel mag op geen enkele wijze schade veroorzaken aan de 

woning. Eventuele schade of vervolgschade wordt voor rekening van de huurder 
hersteld.  

 
Verder adviseren wij u om: 
 

- De schotelantenne te verzekeren via uw eigen verzekeringsmaatschappij;  
- Voor plaatsing informatie in te winnen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de 

gemeente Putten voor eventuele aanvullende eisen. Een vergunning is in de meeste 
gevallen echter niet vereist. 

 
En als u gaat verhuizing? 
 

- Indien u gaat verhuizen kunt u de schotel, mits voldaan is aan bovengenoemde 
plaatsingseisen, ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Ingeval de nieuwe 
huurder de schotel niet wenst over te nemen of als de schotel niet volgens de eisen is 
gemonteerd, moet deze worden verwijderd en eventuele schade worden hersteld. 

 


