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STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE ANTENNE - INRICHTING  

“ ITTERSUM-SCHELLE”  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

STATUTEN 

 

NAAM, ZETEL, DUUR. 

Artikel 1. 

De stichting draagt de naam STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE 

ANTENNE-INRICHTING eventueel bij afkorting aan te duiden  als GAI-

ITTERSUM-SCHELLE. Zij is gevestigd te Ittersum, gemeente Zwolle. De 

stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd 

 

DOEL. 

 

Artikel 2.  

De stichting stelt zich ten doel het tot stand brengen, uitbreiden, moderniseren, 

vernieuwen en in stand houden van een of meer gemeenschappelijke antenne-

inrichtingen voor radio en televisie te Schelle en Ittersum (gemeente Zwolle). 

 

GELDMIDDELEN. 

 

Artikel 3. 

Het vermogen van de stichting zal bestaan uit het bij haar oprichting 

afgezonderde kapitaal, alsmede uit de te verkrijgen apparatuur en geleidingen 

van de antenne-inrichting en uit de aanwezige geldmiddelen. De geldmiddelen  

van de stichting worden gevormd door: 

a. de ontvangen aansluitsommen; 

b. de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers; 

c. opbrengsten van vermogen; 

d. andere baten. 

 

DEELNEMERS 

 

Artikel 4. 

Deelnemers zijn diegenen, die een aansluiting hebben op de antenne-inrichting 

en als deelnemer door het bestuur zijn toegelaten. Voor toelating kan als eis 

worden gesteld, dat de betrokkene zich schriftelijk accoord verklaart met 

statuten en reglementen der stichting en zich verbindt tot het voldoen der 

dienovereenkomstig vastgestelde aansluitsom en verdere verplichtingen. 
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BESTUUR. 

 

Artikel 5. 

Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste vijf personen, gekozen uit en 

door de deelnemers. 

 

BESTUURSVERKIEZING. 

 

Behoudens het in artikel 15 bepaalde, worden de bestuursleden in de in artikel 

11 genoemde deelnemersvergadering of buitengewone vergadering, gekozen 

bij volstrekte meerderheid der schriftelijk uitgebrachte geldige stemmen. 

De zittingsduur van de bestuursleden wordt vastgesteld op drie jaar. Elk jaar 

treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur vast te 

stellen rooster. Afgetredenden zijn terstond herkiesbaar.  

Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt in het rooster de plaats in van zijn 

voorganger. Verdere bepalingen omtrent de kandidaatstelling en wijze van 

stemmen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 

 

BESTUURSZAKEN. 

 

Artikel 7. 

De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, 

een secretaris, een penningmeester (of een secretaris-penningmeester) en een 

technisch adviseur. Laatst genoemde wordt in het bijzonder belast met het 

toezicht op de antenne-inrichting en de aansluitingen.  

De voorzitter belegt en leidt elke bestuursvergadering. Hij roept de 

bestuursleden bijeen, zo mogelijk één week voor de dag der vergadering en bij 

voorkeur schriftelijk. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering te 

beleggen wanneer drie andere bestuursleden zulks wensen. Blijft de voorzitter 

in gebreke hieraan te voldoen dan hebben bedoelde bestuursleden zelf het recht 

een bestuursvergadering bijeen te roepen. Alle besluiten worden genomen bij 

volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van 

stemmen volgt herstemming in de volgende bestuursvergadering. Staken dan 

over het zelfde onderwerp de stemmen opnieuw, dan beslist de stem van de 

voorzitter.  

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes; over zaken wordt 

mondeling gestemd. 
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De secretaris maakt in elke vergadering de notulen op; deze worden op 

dezelfde of op de eerstvolgende vergadering voorgelezen en bij goedkeuring 

door de voorzitter en secretaris ondertekend.  

Ook zonder het houden van een vergadering kunnen bestuursbesluiten worden 

genomen, mits in dat geval alle bestuursleden zich over het zich over het 

betreffende voorstel hebben uitgesproken. Dergelijke besluiten worden in de 

eerstvolgende notulen vermeld. 

 

BESTUURSRECHTEN. 

 

Artikel 8. 

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en 

de secretaris of door een van beide tezamen met een ander lid van het bestuur, 

behoudens dat voor het opnemen van of het op andere wijze beschikken over 

gelden van de stichting tot een bedrag van één duizend gulden (ƒ 1.000,00 of  

€ 454,00) de handtekening van de penningmeester voldoende is  en boven 

gemeld bedrag die van de penningmeester tezamen met een der overige 

bestuursleden. Het bestuur is gerechtigd zich op kosten van de stichting te 

doen bijstaan of voorlichten door deskundigen, alsmede om de administratie 

en/of het incasseren van vorderingen op te dragen aan daartoe aan te stellen en 

te bezoldigen personen of instellingen. 

 

BEËINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP. 

 

Artikel 9. 

Het bestuurslidmaatschap eindigt; 

a. Door overlijden; 

b. Indien het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, surseance 

van betaling heeft aangevraagd of indien over zijn vermogen krachtens  

enig wetsartikel, een bewindvoerder wordt aangesteld; 

c. Indien het bestuurslid onder curatele wordt gesteld of ter langdurige 

verpleging in een inrichting wordt opgenomen, waarbij onder langdurig 

wordt verstaan langer dan één jaar; 

d. Door schriftelijke opzegging aan het bestuur; 

e. Door een besluit van het bestuur op grond van het feit , dat het bestuurslid 

zijn taak niet naar behoren vervult of de belangen van de stichting schaadt; 

voor een dergelijk bestuursbesluit is een meerderheid van tenminste 

drie/vierde van de uitgebrachte stemmen vereist. 
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BOEKJAAR EN VERSLAG. 

 

Artikel 10. 

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Uiterlijk in de 

maand april brengt het bestuur verslag uit aan de jaarlijkse deelnemers- 

vergadering over de in het afgelopen boekjaar verrichte werkzaamheden, 

terwijl de penningmeester in deze vergadering het financiële verslag aanbiedt 

ter goedkeuring. De kascommissie, die uit twee leden bestaat en die telkenjare 

met goedkeuring van de deelnemers door het bestuur wordt benoemd, brengt 

in deze vergadering verslag uit van de door haar verrichte  boekencontrole. 

Goedkeuring van het financieel verslag strekt de penningmeester tot décharge. 

In deze vergadering dient de penningmeester tevens een begroting in voor het 

lopende boekjaar, op grond waarvan het bestuur de voorlopige bijdrage voor 

het jaar vaststelt; daarbij kan rekening worden gehouden met het vormen van 

een reserve voor mogelijke onvoorzienbare uitgaven. Definitieve vaststelling 

der bijdrage over enig boekjaar vindt plaats na goedkeuring van het financieel 

verslag over dat jaar. 

 

DEELNEMERSVERGADERING. 

 

Artikel 11. 

Jaarlijks uiterlijk in de maand april wordt een deelnemersvergadering 

gehouden. Deze jaarvergadering wordt door de secretaris van het bestuur 

tenminste één week van tevoren schriftelijk bijeen geroepen met vermelding 

van de te behandelen punten. Het bestuur van de stichting heeft de leiding van 

de vergadering. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot. 

De vergadering beslist op welke wijze zal worden gestemd. De deelnemers 

brengen zoveel stemmen uit als het aantal aansluitingen bedraagt ten aanzien 

waarvan zij tot de dag der vergadering hebben voldaan. Van het verhandelde in 

alle vergaderingen worden door de secretaris van het bestuur notulen 

gehouden. Een buitengewone deelnemersvergadering wordt gehouden zo 

dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of indien deelnemers tezamen vijf 

procent van het totaal aantal deelnemers uitmakende, zulks met opgave van de 

te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur hebben verzocht. 

Indien binnen veertien dagen na dit verzoek de vergadering nog niet bijeen is 

geroepen op de wijze als in de tweede zin van dit artikel is bepaald, zijn de 

verzoekers bevoegd zelf een vergadering  bijeen te roepen. 
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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

 

Artikel 12. 

Het  beheer van de stichting wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement, 

dat door het bestuur wordt vastgesteld. Het huishoudelijk reglement mag geen 

bepaling bevatten in strijd met deze statuten. 

Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt door het bestuur na 

voorafgaande goedkeuring door de vergadering van deelnemers. 

In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement der stichting niet 

voorzien, alsmede bij verschil van mening over de uitleg van enige bepaling, 

hiervan beslist het bestuur. 

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 

 

Artikel 13. 

 

Voor besluiten van het bestuur tot wijziging der statuten of tot ontbinding der 

stichting is nodig voorafgaande goedkeuring door de vergadering van deel- 

nemers, in welke vergadering tenminste twee/derde van het aantal deelnemers 

aanwezig dient te zijn. Van een desbetreffend voorstel moet mededeling 

worden gedaan op de convocatie. Het besluit tot goedkeuring moet worden 

genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte 

geldige stemmen. Indien op een eerste vergadering niet het vereiste aantal 

deelnemers aanwezig is, wordt niet eerder dan over een week, doch uiterlijk 

binnen twee weken een nieuwe vergadering uitgeschreven. In deze vergade- 

ring wordt beslist  met genoemde drie/vierde meerderheid van stemmen, 

ongeacht het aantal aanwezige deelnemers. 

 

VEREFFENING. 

Artikel 14. 

 

In geval van ontbinding der stichting is het bestuur met de vereffening belast. 

Hetgeen van het vermogen der stichting overblijft na voldoening der schulden, 

komt ten goede aan de deelnemers naar rato van het aantal aansluitingen, tenzij 

de vergadering van de deelnemers op de wijze en met een meerderheid als in 

artikel 13 bedoeld, besluit daaraan een andere bestemming te geven. 
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EERSTE BESTUURSLEDEN. 

 

Artikel: 15. 

Voor de eerste keer treden als bestuursleden der stichting op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 september 1973 
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STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE ANTENNE - INRICHTING  

“ ITTERSUM-SCHELLE”  
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

(vastgesteld ingevolge artikel 12 van de statuten) 
 

Dit huishoudelijk reglement bevat algemene voorwaarden voor deelnemers 

van de Stichting Gemeenschappelijke Antenne Inrichting “Ittersum-Schelle” 

Het beheer van de GAI “Ittersum-Schelle” berust bij het bestuur van de 

stichting met als doel het tot stand brengen, uitbreiden, moderniseren, 

vernieuwen en instand houden van een gemeenschappelijke antenne inrichting 

voor radio en televisie in het machtigingsgebied Ittersum-Schelle te Zwolle. 

Deelnemers zijn diegenen, die een aansluiting hebben op de  

antenne-inrichting en als deelnemer door het bestuur zijn toegelaten. 
 

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN GAI  

“ITTERSUM-SCHELLE” 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en 

overeenkomsten betreffende de levering van signalen via de centrale antenne-

inrichting in het machtigingsgebied van de Stichting GAI “Ittersum-Schelle” 
 

TOTSTANDKOMING DEELNEMERSCHAP 
 

2. Het aanbod om als deelnemer toegelaten te worden bestaat uit het beschik-

baar stellen door de stichting van een aanvraagformulier, waarbij tevens de bij 

de overeenkomst behorende “algemene voorwaarden GAI “Ittersum-Schelle”, 

de toelichting en de regeling met de geldende tarieven zijn gevoegd. 

Het deelnemerschap komt tot stand op het moment dat de stichting een door de 

aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier heeft ontvangen, of op 

elke andere wijze die de stichting accepteert. 

 

3. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel, staat 

hij er voor in dat de eigenaar instemt met de aanleg van de installatie. 

 

4. Na ontvangst van de aanvraag en betaling van de éénmalige aansluitsom 

zorgt de stichting zo spoedig mogelijk voor signaallevering. 

 

5. Het deelnemerschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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Betaling 

 

6. De jaarlijkse bijdrage is per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, en wel in 

de eerste maand van het nieuwe jaar. 

Bij niet-tijdige betaling zal de stichting een schriftelijke aanmaning zenden, 

waarin een nadere termijn is opgenomen, waarbinnen de deelnemer alsnog aan 

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 

 

Indien voldoening alsnog achterwege blijft, komen de door de stichting in 

redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de 

deelnemer. De stichting kan ook overgaan tot gerechtelijke incasso en daarbij 

veroordeling van de deelnemer in de kosten van de procedure vorderen. 

 

BEEINDIGING DEELNEMERSCHAP 

 

7. De deelnemer kan het deelnemerschap schriftelijk opzeggen. Het 

deelnemerschap eindigt op de laatste dag van de kalendermaand, waarin de 

deelnemer heeft opgezegd.  

De opzegging geschiedt op het moment dat de stichting de opzegging 

ontvangt. 

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 

8. Indien één van beide partijen haar verbintenis niet nakomt, is de andere 

partij bevoegd de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te 

schorten. Deze opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming 

dat rechtvaardigt. 

Indien één van beide partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst  niet 

nakomst, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze 

ontbinding is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
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AANLEG EN INSTANDHOUDING VAN DE INSTALLATIE 

 

 

9. Bij de aanleg van de aansluiting houdt de Stichting zoveel mogelijk 

rekening met de wensen van de deelnemer. 

 

10. Bij aanleg en onderhoud voorkomt de Stichting zo veel mogelijk dat de 

deelnemer hinder wordt toegebracht. 

 

11. De Stichting is gerechtigd de levering van signaal tijdelijk te onderbreken 

voor het plegen van onderhoud. De Stichting zal een dergelijke onderbreking 

zo mogelijk tevoren aankondigen. De deelnemer heeft het recht op restitutie 

van een evenredig deel van de jaarlijkse bijdrage indien de onderbreking 

langer dan 48 uur duurt. 

 

12. De deelnemer verleent de Stichting, of technici in opdracht van de 

Stichting, de toegang tot zijn of haar perceel ten behoeve van inspectie van en 

werkzaamheden aan de centrale antenne inrichting. 

Indien noodzakelijk staat de deelnemer toe dat in, op of aan zijn perceel ten 

behoeve van andere aansluitingen kabels, apparatuur en de eventueel daarvoor 

benodigde kasten worden aangelegd, geplaatst of gehouden. 

Op verzoek van de deelnemer zal de Stichting, of technici in opdracht van de 

Stichting, zich legitimeren. 

 

13. Na beëindiging van het deelnemerschap is de Stichting gerechtigd de 

aansluiting binnen het perceel te verwijderen. 

 

GEBRUIK VAN DE AANSLUITING 

 

14. Het is niet toegestaan de signalen door te leveren aan derden behoudens 

toestemming van de Stichting. 

 

15. De deelnemer zal bij gebruik van de aansluiting geen storingen 

veroorzaken in de ontvangst bij anderen. 
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16. Het is de deelnemer niet toegestaan anderen dan de Stichting werkzaam- 

heden aan de centrale antenne inrichting en de zich in het perceel van de 

deelnemer bevindende delen daarvan te laten verrichten. 

Het is de deelnemer wel toegestaan zelf kabels en versterkers te plaatsen 

tussen de aansluitdoos en de toestellen. 

 

PROGRAMMAPAKKET 

 

17. De Stichting biedt de programma’s die zijn opgenomen in de 

programmalijst die hij bij het aangaan van het deelnemerschap verstrekt. 

 

18. De signaalleverancier Castel kan de samenstelling van het pakket wijzigen, 

het aantal programma’s vergroten of verkleinen. De Stichting is in deze 

afhankelijk van het zender aanbod van Castel. Indien Castel een wijziging of 

verkleining van het pakket aanbrengt maakt de Stichting dit tijdig bekend. 

 

STORINGEN 
 

19. De Stichting heft storingen in de centrale antenne inrichting zo spoedig 

mogelijk op. 

 

20. Storingen in het net geven de deelnemer recht op een evenredige restitutie 

van de deelnemersgelden indien de deelnemer als gevolg daarvan langer dan 

48 uur geen signaal heeft ontvangen. 

 

SCHADE 
 

21. Indien bij uitvoering van werkzaamheden schade wordt toegebracht is de 

Stichting aansprakelijk voor de schade, die uit de werkzaamheden voortvloeit. 

 

22. Onverminderd het bepaalde in artikel 11. en in artikel 20, is de Stichting 

niet aansprakelijk voor enige schade verband houdende met de levering van 

het signaal. 
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TARIEVEN 

 

23. Op het deelnemerschap zijn van toepassing de tarieven die vermeld zijn in 

de tarievenregeling van de Stichting die als bijlage bij het aanvraagformulier 

wordt gevoegd. Van deze tarievenregeling maken in ieder geval deel uit de 

jaarlijkse bijdrage, de aansluitbijdrage en de voorrijkosten. 

De deelnemer heeft recht op restitutie van een deel van de aansluitbijdrage 

respectievelijk jaarlijkse bijdrage, zoals in de “Tarievenregeling” beschreven, 

indien hij wegens verhuizing het deelnemerschap beëindigd. Hiertoe dient de 

deelnemer uiterlijk 14 dagen voor zijn vertrek  schriftelijk een restitutie 

verzoek bij het bestuur in te dienen. 

 

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN 

 

24. De Stichting kan de algemene voorwaarden en de op grond daarvan van 

toepassing zijnde tarievenregeling, met inbegrip van de tarieven, wijzigen 

nadat hij de wijziging tenminste een maand voorafgaande aan de inwerking- 

treding  ervan bekend heeft gemaakt. Indien de deelnemer niet met de 

voorgestelde wijziging instemt, heeft hij uiterlijk een maand de tijd om het 

deelnemersschap te beëindigen. Maakt de deelnemer gebruik van de 

mogelijkheid tot opzegging, dan eindigt het deelnemerschap op de datum 

waarop de wijziging in werking treedt. 

 

REGELING VAN GESCHILLEN 

 

Artikel 25 treedt in werking na instelling van de in dit artikel genoemde 

geschillencommissie CAI. 

 

25. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de totstand- 

koming en de uitvoering van de overeenkomsten waar deze voorwaarden op 

van toepassing zijn kunnen zowel door de deelnemer die niet beroeps- of 

bedrijfsmatig handelt, als door de Stichting worden voorgelegd aan de 

Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen, Surinamenstraat 24, 2385 

GJ Den Haag. 

Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de deelnemer het 

geschil binnen twee maanden na het ontstaan van zijn klacht aan de Stichting 

heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de Stichting is 

voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie 

aanhangig te worden gemaakt. 



12  

De geschillencommissie is onder meer niet bevoegd geschillen te behandelen 

die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood. 

De geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de 

bepalingen zoals deze zijn vastgesteld in haar reglement. De beslissingen van 

de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de 

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

Wendt de deelnemer zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone 

rechter, dan dient hij dit te doen binnen één jaar na zijn eerste brief aan de 

Stichting. 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

26. Dit huishoudelijke Reglement met algemene voorwaarden treedt in 

werking op 1 juli 1999. 

Met ingang van die datum vervalt het tot dan geldende huishoudelijke 

Reglement. 

 

27. Dit huishoudelijke Reglement kan worden worden aangehaald als 

“Algemene Voorwaarden GAI “Ittersum-Schelle””. 

 

28. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Zwolle, liggen bij de Stichting ter inzage en zijn 

aldaar kosteloos verkrijgbaar. 
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TOELICHTING BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN GAI  

“ITTERSUM-SCHELLE” 

 

Ad 2  

 

De feitelijke totstandkoming van het deelnemerschap is erg belangrijk omdat 

dit de rechten en verplichtingen schept voor zowel Stichting als deelnemer.  

Zo mogelijk dient totstandkoming schriftelijk te gebeuren. Bij onenigheid kan 

de Stichting de deelnemer immers slechts aan de tekst van de overeenkomst 

houden wanneer hij aantoont dat er een overeenkomst bestaat. Het beste bewijs 

is dan een ondertekende verklaring van de deelnemer. 

In de praktijk blijkt het echter niet altijd mogelijk te zijn daaraan te voldoen. 

Om die reden geeft het model aan dat de overeenkomst ook op andere 

manieren tot stand kan komen. Een getekend aanvraagformulier blijft echter de 

voorkeur verdienen. 

 

Acceptatie van het deelnemerschap vindt alleen plaats indien in het perceel een 

huisaansluiting aanwezig is, dan wel indien de Stichting - binnen het gebied 

waarin hij bevoegd is werkzaam te zijn (het machtigingsgebied) - bezig is met 

de aanleg cq. uitbreiding van het net en in de feitelijke mogelijkheid verkeert 

de huisaansluiting te realiseren. 

 

Ad 3 

 

De eigenaar van een aan te sluiten gebouw wordt in principe tevens eigenaar 

van zaken die zich in zijn grond bevinden of aan zijn gebouw bevestigd zijn. 

Het is niet geheel duidelijk of dit voor centrale antenne inrichtingen ook geldt. 

Door deze omstandigheid bestaat het risico dat een huiseigenaar die niet tevens 

deelnemer is bezwaar maakt tegen het aanbrengen van voorzieningen in zijn 

eigendom. Voorts kan het geval zich voordoen dat de huiseigenaar de 

binneninstallatie bijvoorbeeld bij renovatie laat verwijderen en niet bereid is de 

kosten van aanleg van een nieuwe aansluiting te vergoeden. Het is daarom aan 

te bevelen dat de Stichting een aparte overeenkomst met de huiseigenaar 

afsluit, waarin deze te kennen geeft de installatie te gedogen. In de praktijk 

gebeurt dit dikwijls met eigenaren van grote woningcomplexen. Voor het geval 

dat dit echter praktisch niet mogelijk is, is de onderhavige bepaling 

opgenomen. Daarmee neemt de deelnemer de verantwoordelijkheid voor 

problemen met de huiseigenaar over. 
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Ad 4. 

 

Uit het oogpunt van dienstverlening zal de Stichting de deelnemer zo mogelijk 

onmiddellijk aansluiten. Bij aansluiting op een nog aan te leggen systeem is 

dat echter uiteraard pas mogelijk wanneer de aanleg ver genoeg gevorderd is. 

 

Ad 7. 

 

De deelnemer kan zonder verdere verplichtingen zijn deelnemerschap, met 

inachtneming van een korte opzegtermijn, beëindigen. De Stichting kan op zijn 

beurt zijn verplichtingen op eenvoudige wijze wijzigen. 

Zo is wijziging van het  programmapakket  (art. 18) en het tarief op elk 

moment mogelijk, met inachtneming van artikel 24. Indien de deelnemer daar 

niet mee accoord gaat kan hij onmiddellijk aan zijn deelnemerschap een einde 

maken. 

 

Ad 9. 

 

Bij wensen van de deelnemer kan gedacht worden aan de plaats waar de 

contactdoos  wordt bevestigd, voor eventuele aansluitingen voor  tweede of 

derde toestellen enz. 

 

Ad 11. 

 

Aankondiging van onderbrekingen voor het plegen van onderhoud kan op 

verschillende manieren gebeuren. Voor de hand ligt aankondiging via het 

informatiekanaal van de centrale antenne inrichting, indien een dergelijk 

kanaal beschikbaar is. Andere mogelijkheden zijn aankondiging in plaatselijke 

kranten of huis-aan-huis bladen. 

 

Ad 12. 

 

Dit artikel heeft niet alleen betrekking  op kabels en apparatuur ten behoeve 

van het perceel zelf, maar ook ten behoeve van andere percelen. Onder 

apparatuur wordt niet begrepen zogenaamde grote apparatuur, zoals 

bijvoorbeeld wijkcentra. 
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Ad 13. 

 

In de meeste gevallen zal er geen behoefte zijn na beëindiging van het 

deelnemersschap delen van de installatie te verwijderen, omdat het te verwij- 

deren materiaal doorgaans niet meer bruikbaar is en, indien wel, de kosten van 

het verwijderen niet opwegen tegen de waarde van het materiaal. Verwijdering 

kan echter gewenst zijn indien het vermoeden bestaat dat de voormalige 

abonnee de aansluiting zelf weer tot stand zal brengen. Ook is het mogelijk dat 

de Stichting er voor kiest de aansluiting in alle gevallen te verwijderen, juist 

om het risico van eigenhandig aansluiten te verkleinen. Voor deze gevallen is 

artikel 13 opgenomen, waarvan uiteraard niet daadwerkelijk gebruik behoeft te 

worden gemaakt. 

 

Ad 14. 

 

Bedoeld is hier dat de signalen niet doorgeleverd mogen worden aan buren of 

medebewoners van een pand dat in delen is opgesplitst of per kamer wordt 

verhuurd. Wel binnen de overeenkomst vallen tweede of derde toestellen 

binnen het pand die in gebruik zijn bij de deelnemer of diens familieleden. 

 

Ad 15. 

 

Het kan voorkomen dat een deelnemer ondeugdelijke apparatuur gebruikt die 

signalen het net instuurt die anderen hinderen. Dit artikel geeft de mogelijk- 

heid dergelijke deelnemers uiteindelijk af te sluiten. 

 

Ad 16. 

 

Bedoeld is te voorkomen dat de deelnemer zelf  werkzaamheden aan de 

aansluiting en de overige delen van de inrichting verricht. 

 

Ad 19 en 20. 

 

In het algemeen zullen storingen die betrekking hebben op de binnenlandse 

programma’s binnen 24 uur worden opgelost, en storingen die betrekking 

hebben op buitenlandse programma’s binnen 48 uur. 

Uiteraard is het ook mogelijk dat storingen te wijten zijn aan oorzaken die 

buiten de macht van de Stichting vallen, zoals zenderuitval of storing in een 

satelietverbinding. 
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De Stichting zal de deelnemer zo goed mogelijk informeren over storingen en 

de opheffing daarvan. 

 

Ad 22. 

 

De Stichting is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het 

missen van informatie omdat het signaal niet door de deelnemer te ontvangen 

is of schade die het gevolg is van informatie die in de programma’s is 

opgenomen. 

 

Ad 23. 

 

In een aparte tarievenregeling dienen de tarieven voor de verschillende 

diensten te worden vastgelegd. Uit de tarievenregeling moet door de deelnemer 

volledig kunnen worden afgeleid wat een deelnemerschap hem kan gaan 

kosten. Zo dienen erin voor te komen, indien daar bijzondere tarieven voor 

zijn: 

 

- deelnemersbedrag 

 individueel 

 bijzonder tarief 

- aansluitkosten 

 eerste aansluiting 

 heraansluiting 

- entreebedrag 

- voorzieningen na de wandcontactdoos (in de meterkast) 

- voorrijkosten 

- kosten verplaatsen aansluiting 

 

De tarievenregeling geldt voor het gehele machtigings gebied. 


