
Als u in een complex woont waar zowel huurders als kopers wonen en een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is,  

dan heeft u toestemming nodig van de VvE. In de meeste gevallen verloopt het contact met de VvE via Ymere.

Aanvraag plaatsing schotelantenne

Wanneer u een schotelantenne wilt plaatsen, is dit in enkele gevallen mogelijk. U heeft wel altijd vooraf toestemming nodig van Ymere. 

Via dit aanvraagformulier vraagt u toestemming aan. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u eerst onderstaande vragen te 

doorlopen om te zien in welke gevallen Ymere geen toestemming geeft.

Woont u in een complex gebouwd na 2006?

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?

U kunt verder met het 
invullen van dit formulier.

U zorgt zelf voor een omgevingsvergun-
ning. Daarna kunt u verder met het 
invullen van dit formulier.  
(kopie omgevingsvergunning bijsluiten)

In sommige gevallen is een omgevingsvergun-
ning nodig. Dit vraagt u na bij uw gemeente. 
Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee Ja

Ja  (kopie aansprakelijkheidsverzekering bijsluiten)

Naam en adres waarvoor de schotelantenne wordt aangevraagd. 

Voorletters en naam M V

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer

Een schotelantenne is niet toegestaan.

Een schotelantenne is niet toegestaan.

Een schotelantenne is niet toegestaan.

Een omgevingsvergunning is wel 
nodig, maar wordt niet verleend.



Welke zenders wilt u ontvangen met een schotelantenne? 
Ymere heeft deze gegevens nodig om eventueel een alternatieve ontvangst te kunnen aanbieden. 

Wat voor schotelantenne wilt u plaatsen? 
De schotelantenne mag maximaal een doorsnede van 60 cm hebben en de kleur moet aansluiten bij de achtergrond waarop  
hij geplaatst wordt.

Merk Type 

Kleur Doorsnede cm

Waar wilt u de schotelantenne plaatsen?
–  Wij adviseren u vóór plaatsing met uw buren te overleggen. De plek van de schotelantenne mag uw buren namelijk niet hinderen en 

geen gevaar vormen voor omwonenden, derden of de verhuurder. 
–  Bij plaatsing op een balkon, mag de schotel niet buiten het balkon uitsteken. Als u een achtertuin heeft, mag de schotelantenne 

bevestigd worden op een standaard in de achtertuin. De schotelantenne inclusief standaard mag niet hoger zijn dan 1.80 meter en niet 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

–  Plaatsing op het dak is bij sommige complexen mogelijk, dan mag u dit alleen laten uitvoeren door een door Ymere erkend bedrijf.  
De kosten van het plaatsen zijn voor rekening van de huurder. Ymere zal aangeven wanneer dit bij uw complex het geval is.

Geef dit zo nauwkeurig mogelijk aan. Stuur zo mogelijk een tekening mee. 

Op welke manier wilt u de schotel bevestigen?
Bevestiging van de schotelantenne aan het casco van de woning is niet toegestaan en de kabels mogen niet door het kozijn  
gelegd worden.

Op welke datum wilt u de schotel plaatsen? 

Onderhoud
De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schotelantenne. Bij schade of letsel is de huurder aansprakelijk.  
Als Ymere onderhoud uitvoert en de schotelantenne de werkzaamheden belemmert, is de huurder verplicht de schotelantenne tijdelijk te 
verwijderen. Ymere geeft hiervoor geen onkostenvergoeding.

Verhuizing 
Bij het beëindigen van de huur, verwijdert de huurder de schotel en herstelt eventuele schade.  
De schotelantenne is niet overdraagbaar aan de nieuwe huurder. 

Sluit bij

 Ik heb een kopie van mijn aansprakelijkheidsverzekering bijgesloten (verplicht).

 Ik heb een kopie van de omgevingsvergunning bijgesloten (indien van toepassing).

Ondertekening
Met ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden van Ymere voor het plaatsen van een schotel. 

Datum  Handtekening 

D D J JM M J J

D D J JM M J J


