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– Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement – 

Voorwaarden Aanbrengen Schotelantennes 
Datum: 19 mei 2005.  
Versie: 1.0 

 
In de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen: ALV) van 13 april 2005 werd 
geconstateerd dat de Vereniging van Eigenaars Koning Karel XII (hierna te noemen: VvE) 
het plaatsen van schotelantennes voor radio/tv of andere communicatie, vanwege 
Europese regelgeving niet kan tegenhouden, zoals nog wel stond omschreven in haar 
toenmalige Huishoudelijk Reglement.  Tevens werd geconstateerd dat de VvE wel extra 
voorwaarden bij het aanbrengen van dergelijke schotelantennes kan voorschrijven. 
 
Op 19 mei 2005 is een nieuwe, gewijzigde en door de ALV goedgekeurde versie van het 
Huishoudelijk Reglement ingevoerd. Hiermee zijn ook de hieronder verwoorde 
Voorwaarden Aanbrengen Schotelantennes  vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 van 
de gewijzigde, nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement en gepresenteerd aan de 
ALV op 13 april 2005. 
 
Het bestuur kan toestemming verlenen voor het plaatsten van een schotelantenne indien 
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. Schotelantennes mogen slechts worden aangebracht op het dak. 

2. De bijbehorende bedrading mag slechts worden aangebracht via de 
serviceschacht. 

3. Schotelantennes mogen slechts worden aangebracht door erkende installateurs. 

4. De plaatsing dient te voldoen aan de Voorwaarden Wijzigingen 
Gemeenschappelijke Delen (24 april 2006), zoals o.a.:  

a. Het aanbrengen en/of bedrijven van schotelantennes en/of de 
bijbehorende bedrading mag geen schade toebrengen aan eigendommen 
van de VvE. 

b. Schade of andere kosten ontstaan door het aanbrengen en/of bedrijven 
van schotelantennes kan door de VvE worden verhaald op de individuele 
eigenaar(s) van de schotel. 

c. De installatie kan door het bestuur ten alle tijde gecontroleerd worden. 

d. De toestemming tot plaatsing kan ten alle tijde worden herroepen.  De 
individuele eigenaars zijn in dat geval gehouden aan het op hun kosten 
verwijderen van de installatie. 

Op deze voorwaarden zijn de Splitsingsacte (16 oktober 1989) en het Huishoudelijk 
Reglement (19 mei 2005) van de VvE Koning Karel XII van toepassing. 
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