Melden frequentieruimte
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.

Radiozendamateurs F of N (vrijgestelde frequentieruimte)

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

Melden vrijgestelde frequentieruimte
> Registreren frequentiegebruik kan nog eenvoudiger via de applicatie op onze website.
> Waarmee u bekend bent bij Agentschap Telecom.

1.1 Relatienummer

2

Registratie op naam van natuurlijk persoon
> U staat bij Agentschap Telecom geregistreerd met een geldig resultaat voor een amateurradiozendexamen.
> Geen Nederlands Burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identificatiebewijs mee.

2.1 Burgerservicenummer in
Nederland
2.2 Voorna(a)m(en); voluit
2.3 Voorvoegsel
2.4 Geslachtsnaam
2.5 Geboortedatum

3

Woonadres

3.1 Straat
3.2 Huisnummer / Toevoeging
3.3 Postcode / Plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

3.4 Land

4

Correspondentieadres
> Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder vraag 3.

4.1 Straat of Postbus
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4.2 Huisnummer / Toevoeging,
of Postbusnummer
4.3 Postcode / Plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

4.4 Land

5

Contactgegevens

6

Melden amateurfrequentiegebruik

5.1 Telefoonnummer
5.2 E-mailadres

> Maak een keuze voor welke categorie u frequentiegebruik wilt melden.
6.1 Soort aanvraag

Categorie F

> Ga door naar 7.1

Categorie N

> Ga door naar 7.2

Categorie N naar F

> U hebt een geldige N-registratie; ga door naar 7.1

N-registratienummer:

7

Voorkeur roeplettercombinatie
> U kunt controleren of een radioroepnaam beschikbaar is op onze website. Het is echter geen garantie dat uw voorkeur
nog beschikbaar is bij de behandeling van uw aanvraag. Is uw eerste keus niet (meer) beschikbaar, dan gaat het
agentschap door met de 2e keus en zo verder. Meer informatie over radioroepnamen vindt u op onze website.
Prefix
Letters

7.1 Roepletters F-registratie (PA
t/m PH)

Prefix
Cijfer

Suffix
1 tot 3 letters
Bijzonderheden

1e keus
2e keus

Het prefixcijfer 6 wordt niet toegewezen.

3e keus

In de suffix worden de combinaties SOS, CQD en QOA t/m
QUZ niet toegewezen.
7.2 Roepletters N-registratie (PD)

1e keus
e

8

PD

2 keus

PD

3e keus

PD

Antenneopstelling
> Vast opgestelde antenne-installaties worden o.b.v. het Frequentiebesluit in het Antenneregister opgenomen.

8.1 Heeft u een antenneopstelling?

ja

> vul de locatie-gegevens

nee

> ga door naar vraag 9

8.2 Straat
8.3 Huisnummer / Toevoeging
8.4 Postcode / Plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

8.5 Coördinaten WGS’84

Graden

Minuten

Oosterlengte

0

E

Noorderbreedte

5

N

Seconden

Decimaal

> Coördinaten volgens het WGS 84 coördinatenstelsel. Kunt u de coördinaten niet bepalen, stuur dan een plattegrond
mee waarop de locatie duidelijk is aangegeven.

> Voor antenne-installaties hoger dan 5 meter is een omgevingsvergunning vereist op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de gemeente waar de antenneinstallatie wordt geplaatst.
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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 identificatiebewijs (2.1)
Plattegrond antenneopstelling (8.5)

10

Verklaring en 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.
> Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per
post opsturen.
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