
 
Meurs Electronics Centre te Tiel is een bedrijf dat gespecialiseerd is in satelliettechniek voor zowel voor 
de particuliere als zakelijke markt. Met de komst van het digitale tijdperk en het kijken in High Definition 
zijn de mogelijkheden de laatste decennia enorm uitgebreid. 
  
In de prille jaren van het TV kijken had men waarschijnlijk nooit verwacht in de toekomst snel te kunnen 
zappen tussen duizenden TV- en radiozenders. Dit is te danken aan de mogelijkheden van satelliet TV, 
met een eigen schotel aan of bij de woning en een receiver. Hiermee kan men minimaal een paar honderd 
kanalen op het scherm toveren. Met een receiver met een interne decoder en een zogenaamde 
smardkaart worden het er zelfs nog veel meer!         
 
Kijken via een schotel heeft echter één nadeel. Het is geen fraai gezicht en het kan de omgeving 
behoorlijk ontsieren. Dit kan komen doordat de eindgebruiker zelf met weinig ervaring zo'n schotel 
monteert of door de vakspecialist op een ongunstig plaats moet worden gemonteerd. Bij grotere 
appartementscomplexen en  flatgebouwen geeft een gevel vol met schotels al helemaal geen fraai 
uitzicht.  

   
Een probleem waar Woningbouw Corporaties en Vereniging van Eigenaren veelal tegenop lopen, is in het 

verdrag van Geneve is immers opgenomen: iedereen recht heeft op vrijheid van ontvangst. Iedereen 
heeft het recht tot vrije nieuwsgaring. Alle signalen die uitgezonden worden en die je kunt ontvangen 
mag je dan ook ontvangen.     

 
Meurs Electronics Centre biedt hiervoor een unieke oplossing: een gemeenschappelijk schotelsysteem 
genaamd GSO. Hiermee is het mogelijk dat een wijk, woningcomplex en flatgebouwen gebruik maken van 
maar een enkele schotel. Deze kan op een zo minimaal opvallend plaats gemonteerd worden, 
bijvoorbeeld op het platte dak van een complex. De signaalopbrengst kan zelfs van een hogere kwaliteit 
zijn dan die van een eigen schotel aan de gevel.          
Meurs Electronics Centre kan systemen aanbieden geheel op wens gemaakt en dat ook nog voor een 
zeer betaalbare prijs. 
Voor meer informatie                          

 
Meurs Electronics Centre 
Hoveniersweg 57 
4001HS Tiel 
+31344-634826 
info@meurs.nu 
 
 
 
                               

 
 


