Bij verhuis
Het einde van de huurovereenkomst
Wat te doen?
Op het einde van de huurovereenkomst
verwijder je de schotelantenne.
Het is verplicht om de woning achter te laten
in de oorspronkelijke staat.
Dat staat ook vermeld in de
plaatsbeschrijving die we samen met jou
opmaakten bij de start van de
overeenkomst.
Na jouw verhuis zullen wij nakijken of je
deze voorwaarden hebt nageleefd. Zo niet,
dan sta je zelf in voor deze kosten.

De Woonbrug
Augustijnenlaan 28/6
2200 Herentals

Bel of mail ons als je vragen hebt, meer
informatie wil of als je een afspraak wil
maken.
(tel) 014/85.98.00

REGLEMENT

PLAATSEN VAN
SCHOTELANTENNE

info@dewoonbrug.be
Als je de voorwaarden uit deze
folder niet naleeft, heeft De
Woonbrug het recht om te vragen de
woning in de oorspronkelijke staat
te herstellen. Dit kan zowel tijdens
als
bij
beëindiging
van
de
huurovereenkomst.

Wij zijn telefonisch bereikbaar:

-

maandag:
9u tot 12u
13.30u tot 19u

-

dinsdag en donderdag:
9u tot 12u
13.30u tot 16u

-

woensdag en vrijdag:
9u tot 12u

De Woonbrug
betaalbaar wonen in Herentals en Olen

Voorwaarden voor het
plaatsen van een
schotelantenne
Een schotelantenne plaatsen?
Hier meer info!

Bij eengezinswoningen en
appartementen met tuin

Bij appartementen zonder
tuin

___________________________________

___________________________________

Stap 1: Aanvraag

Stap 1: Aanvraag

Je moet een schriftelijke aanvraag
indienen bij De Woonbrug.

Je moet een schriftelijke aanvraag
indienen bij De Woonbrug.

-

-

-

-

Vermeld hierin hoe je de
schotelantenne wil plaatsen.
Enkel NA onze goedkeuring kan je
de schotelantenne plaatsen.
Bovendien moet je voldoen aan de
regels van de gemeente. Vraag deze
op bij de dienst ruimtelijke ordening.
Je plaatst de schotelantenne zelf na
de goedkeuring.

-

-

Vermeld hierin hoe je de
schotelantenne wil plaatsen.
Enkel NA onze goedkeuring kan je
de schotelantenne plaatsen.
Bovendien moet je voldoen aan de
regels van de gemeente. Vraag deze
op bij de dienst ruimtelijke ordening.
Je plaatst de schotelantenne zelf NA
de goedkeuring.

Stap 2: Richtlijnen
Belangrijke info

Wat mag WEL

✓ Het is ten strengste verboden om een
andere buitenantenne te plaatsen.

-

✓ Voor de appartementen van Kleerroos
geldt een andere regeling. Neem voor
meer info contact op met onze
technische
dienst
via
het
telefoonnummer: 014/85.98.00.

Je mag de schotelantenne enkel op
een lage paal (max. 2m) in de tuin
plaatsen.

Wat mag NIET
-

V

X

De schotelantenne mag niet
bevestigd worden aan of op:
- De woning
- De garage
- De tuinmuren

Stap 2: Richtlijnen
Wat mag WEL

V

Je mag de antenne enkel losstaand
op het terras plaatsen.

