Aanvraag vergunning
frequentieruimte
Lokale publieke omroep / Evenementenomroep
Over dit formulier
• U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen.
• Gegevens worden niet automatisch aangevuld zoals bij een
combinatie van postcode en huisnummer.
• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het
invulveld.
• Na het plaatsen van de digitale handtekening krijgt u de
mogelijkheid om het formulier te verzenden.

Stuur uw aanvraag
per e-mail met digitale ondertekening
Of per post naar
Agentschap Telecom
Postbus 450, 9700 AL Groningen
Meer informatie
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl

1

Vergunning aanvragen
> Heeft u nog geen relatienummer bij Agentschap Telecom? Vul dan niets in.

1.1 Relatienummer

1.2 Vergunning voor

Lokale publieke omroep

> De vergunning krijgt een vaste afloop datum.

Evenementen omroep

> Vul de periode in.

Van
T/m

1.3 U vraagt de vergunning aan op
naam van een

Rechtspersoon

> Ga door naar vraag 2 en sla vraag 3 over.

Natuurlijk persoon

> Ga door naar vraag 3.

1.4 Kenmerk toestemming/
aanwijzing Commissariaat
voor de Media

2

> Stuur een kopie van het besluit mee.

Vergunning op naam van rechtspersoon

2.1 Statutaire naam

2.2 Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in

Buitenland

> Stuur een bewijs van inschrijving mee.

Nederland

> Agentschap Telecom verifieert uw gegevens in het handelsregister.

2.3 KvK-nummer
2.4 Vestigingsnummer
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Vergunning op naam van natuurlijk persoon
> Geen Nederlands Burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identificatiebewijs mee.

3.1 Burgerservicenummer in
Nederland
3.2 Voorna(a)m(en); voluit
3.3 Achternaam
3.4 Geboortedatum

4

Woon-/vestigingsadres

4.1 Straat
4.2 Huisnummer
4.3 Huisnummertoevoeging
4.4 Postcode
4.5 Plaats
4.6 Land

5

Correspondentieadres
> Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder vraag 4.

5.1 Straat of Postbus
5.2 Huis- of postbusnummer
5.3 Huisnummertoevoeging
5.4 Postcode
5.5 Plaats
5.6 Land

6

Contactgegevens

7

Antennegegevens

6.1 Contactpersoon
6.2 Telefoonnummer
6.3 E-mailadres
6.4 URL van uw website

> Gebruik een bijlage bij meer dan één apparaat/antenne.
7.1 Straat
7.2 Huisnummer
7.3 Huisnummertoevoeging
7.4 Postcode
7.5 Plaats
7.6 Coördinaten oosterlengte
Graden

0

> vul alleen het 2e cijfer in

Minuten
Seconden
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7.7 Coördinaten noorderbreedte
Graden

> vul alleen het 2e cijfer in

5

Minuten

> tot 1 cijfer nauwkeurig achter de komma

Seconden

> Coördinaten volgens het WGS 84 coördinatenstelsel.
> Antenne-installatie(s) die zijn geplaatst op een vaste locatie en die zenden met een vermogen van meer dan

10 dBW e.r.p. worden geregistreerd in het Antenneregister. Datzelfde geldt ook voor antenne-installatie(s) die zijn
geplaatst op een vaste locatie en die tot een netwerk behoren waarvan meer dan de helft van het aantal antennes
afzonderlijk een vermogen uitzendt van meer dan 10 dBW e.r.p.

7.8 Adres studio als dit afwijkt van
de antennelocatie
7.9 Postcode en plaats
7.10 Telefoonnummer

7.11 Techniek van de uitzendingen

Stereo

7.12 Antennehoogte

Mono

>

De techniek van de uitzendingen is van invloed op het te bestrijken verzorgingsgebied.
Bij uitzendingen in stereo is het verzorgingsgebied 50% kleiner dan bij uitzendingen in mono.

meter (t.o.v. straatniveau)

> Voor antenne-installaties hoger dan 5 meter is een omgevingsvergunning vereist op grond van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook voor een antenne-installatie met een vermogen van meer dan 4 kW moet op
grond van de Wabo een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij
de gemeente waar de antenne-installatie wordt geplaatst.

7.13 Antenne inpandig opgesteld?

8

ja

nee

Facturatie
> U bent een vergoeding verschuldigd voor de verlening van de vergunning en voor het toezicht op de naleving van de
vergunningsvoorschriften. U vindt de tarieven op onze website.

8.1 Contactpersoon of afdeling
als dit afwijkt van 6.1
8.2 Factuuradres als dit afwijkt
van het adres onder 4 of 5
8.3 Postcode

plaatsen. Hiervoor zijn maximaal 30 posities beschikbaar.

8.4 Plaats
8.5 Land

> Agentschap Telecom kan een ordernummer op de factuur

8.6 Intern ordernummer

plaatsen. Hiervoor zijn maximaal 30 posities beschikbaar.
8.7 Betalingswijze

Automatische incasso; vul ook het S€PA formulier in

> U vindt het formulier op onze website.

Factuur

9

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd
> Bijlagen kunt u toevoegen zodra u digitaal heeft ondertekend en de e-mail toepassing is geopend.

9.1 Bijlagen bij beantwoorde
vragen

Kopie geldige toestemming/aanwijzing (het besluit) van het Commissariaat voor de Media op naam van de
aanvrager (verplicht)
Kopie inschrijving buitenlandse KvK (2.3)
Kopie identificatiebewijs (3.1)
Toelichting op de aanvraag (indien nodig)

9.2 Aanvraag wordt ondertekend
namens de vergunninghouder
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Ondertekening
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

10.1 Naam ondertekenaar
10.2 Datum
10.3 Plaats

10.4 Handtekening

> U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen en daarna direct verzenden. Het enige wat u

daarvoor nodig heeft is een digitale ID. Meer informatie daarover vindt u op onze website. Uw digitale handtekening
kunt u voortaan gebruiken om documenten te ondertekenen.
> Na ondertekening wordt automatisch een e-mail geopend met het formulier als bijlage. Gebeurt dit niet dan kunt u
zelf het formulier versturen naar: info@agentschaptelecom.nl.
> Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per
post opsturen.
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