Aanvraag / wijzigen
vergunning frequentieruimte
GPS-repeater
Afzender
Emmasingel 1
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9700 AL Groningen
Meer informatie
T 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl
info@agentschaptelecom.nl
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U wilt met dit formulier

1.1 U wilt met dit formulier

nieuwe vergunning aanvragen

1.2 De vergunning intrekken per



1.3 Relatienummer indien u al
bekend bent bij Agentschap
Telecom



1.4 Burgerservicenummer
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gegevens wijzigen van dossiernummer



intrekken vergunning onder dossiernummer



> Vul ook vraag 3 in. U kunt het formulier daarna ondertekenen en verzenden.

Gegevens van de aanvrager

2.1 Naam en voorletters
natuurlijk persoon (M/V)



2.2 Naam bedrijf/organisatie



2.3 Vestigingsadres



2.4 Postcode en plaats



2.5 Land



2.6 Correspondentieadres



2.7 Contactpersoon/afdeling



2.8 Postbus



2.9 Postcode en plaats



2.10 Land
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2.11 Telefoon



2.12 Faxnummer



2.13 E-mailadres


Geboortegemeente

2.14 Geboortegegevens

Nederland

Buitenland


Geboorteplaats

Geboorteland





Geboortedatum


2.15 Staat u ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel?

ja, onder nummer



nee, de organisatie is een overheidsinstelling

nee, natuurlijke persoon
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nee, anders n.l.

Samenstelling netwerk en aantal apparaten
aantal

3.1 Samenstelling netwerk en aantal
apparaten

vast opgesteld radiozendapparaat



mobiel radiozendapparaat



dataterminal



oproep-/alarmontvanger



> Sla bij een antwoord keuze hieronder vraag 6 en 7 over; let op in combinatie met andere apparaten wel vraag 6 en 7
invullen!
aantal
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mobilofoon



mobilofoon (max. 1 watt)



portofoon



Locatie gegevens vast opgesteld radiozendapparaat
> gebruik een bijlage bij meer dan 1 apparaat/antenne

4.1 Adres



4.2 Postcode en plaats


Graden

Minuten

Seconden

4.3 Coördinaten oosterlengte

0  

 

  , 

4.4 Coördinaten noorderbreedte

5  

 

  ,  

> Coördinaten volgens het WGS 84 coördinatenstelsel; kunt u de coördinaten niet bepalen, stuur dan een plattegrond
mee waarop de locatie duidelijk is aangegeven.
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Antenne gegevens vast opgesteld radiozendapparaat

5.1 Antenne gegevens

rondstralend

5.2 Fabrikaat/type



5.3 Hoofdstraalrichting



5.4 Antennehoogte (boven
maaiveld)



5.5 Is de antenne inpandig
opgesteld?

richt

meter

ja

6

verticaal

nee

Gebied radiocommunicatie
inpandig

bedrijfsterrein

regionaal

provinciaal

landelijk

niet van toepassing
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straal van

Km rond het (vast opgestelde) radiozendapparaat

overig, nl
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Voor welke periode vraagt u de vergunning aan?
maximale periode van 5 jaar

korter dan 5 jaar, namelijk

8

van

tot





Facturatie
> U bent een vergoeding verschuldigd voor de kosten van de verlening van de vergunning en voor de kosten van het
toezicht op de naleving van de vergunning. U ontvangt hiervoor een factuur met acceptgiroformulier. Voor uw
facturatieproces kunt u een intern ordernummer aangeven.



8.1 Intern ordernummer

> Wijkt het factuuradres af van uw vestigings- of correspondentieadres, vul dan de gegevens hieronder in.
8.2 Factuuradres



8.3 Contactpersoon/afdeling



8.4 Postcode en plaats



8.5 Land



8.6 Machtiging automatische
afschrijving

> Wilt u betalen per automatische afschrijving, dan kunt u onderstaande verklaring invullen en ondertekenen. Door

8.7 Nederlands bankrekeningnr.



8.8 Handtekening



ondertekening verleent u, tot wederopzegging, machtiging aan Agentschap Telecom om jaarlijks de verschuldigde
vergoeding voor de vergunning af te schrijven. U kunt bezwaar maken tegen een afgeschreven bedrag door dit binnen
56 dagen na datum van afschrijving aan de bank te melden.
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

9.1 Naam



9.2 Functie



9.3 Plaats en datum



9.4 Handtekening
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Algemene informatie
Tarieven:De vergoedingen die Agentschap Telecom voor de uitvoering van zijn taken in rekening brengt zijn vastgelegd
in de “Regeling vergoedingen Agentschap Telecom”. Voor informatie over de tarieven kijkt u op
www.agentschaptelecom.nl. Zie ook de bijgevoegde informatie voor uw financiële afdeling.
Vertegenwoordiging door derden: Vindt de behandeling van uw belangen plaats via een andere rechtspersoon, geef
hiervoor dan een machtiging af in een aparte bijlage bij de aanvraag/wijziging van de vergunning. De vergunninghouder
blijft zelf aansprakelijk voor de (financiële) afhandeling van de aan de vergunning verbonden verplichtingen.
Wet Samenhangende Besluiten Algemene wet bestuursrecht
Als er sprake is van vaste opstelpunten kan het volgende voor u van toepassing zijn.
In het geval de antenne niet op een reeds bestaande antennemast wordt geplaatst kan het besluit bouwvergunningvrije
en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken voor u van toepassing zijn. Volgens dit besluit heeft u nodig:
- een lichte bouwvergunning voor antenne-installaties van 5 tot 40 meter hoogte
- een reguliere bouwvergunning voor de antenne-installaties hoger dan 40 meter
Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (lvb) dat hoort bij de wet Milieubeheer is een milieuvergunning
vereist voor zenders met een opgenomen vermogen van meer dan 4 kW.
Beide vergunningen kunt u aanvragen bij de gemeente waar de antenne-installatie geplaatst wordt.

