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Geachte mijnheer, mevrouw, 

Een maand na de bouw, in maart 2007,. van een UMTS zendmast aan de 
Jullenstraat 4 te Groningen. hebben zich zodanige gezondheidheidsklachten 
ontwikkeld dat ik nu niet langer dan een half uur in mijn woning kan zijn en ik 
ben, naar mijn mening, overgevoelig geworden voor straling van uw zendmast. 

Bij telefonisch contact met T mobile property management kon geen uitspraak 
worden gedaan of de zender nu aan of uit stond. Wel werd er een meting 
aangeboden Duidelijk afname van klachten waren er enkele malen bij het 
wakker worden. Na opstaan en het openen van de gordijnen bleken er mensen 
aan de mast te werken. Mijn vermoeden is dat de mast bij werkzaamheden 
uitgeschakeld is geweest. 

 De afstand tot de zendmast is ongeveer 50 m en staat op ooghoogte van uit mijn 
flat gezien aan de Hora Siccamasingel 82; op een pakhuis, recht op mijn flat 
gericht. De zender was eerst op een nabij gelegen woning gericht die na de 
bouw van de zender te koop heeft gestaan. En nog steeds leegstaat Daarna is de 
zender op mijn flat gericht.  

Bij vrienden in de buurt die na de bouw van dezelfde mast ook hoofdpijn 
klachten kregen is de afstand groter; ongeveer driehonderd meter. Goede en 
minder goede dagen, bleken bij navraag synchroon te lopen met de ernst van 
mijn klachten 



Er hebben zich in een aantal weken tijd de volgende klachten bij mij ontwikkeld 
bij verblijf in mijn woning. Hoofdpijn, verstoorde nachtrust, hart kloppingen, 
oorsuizen, neerslachtigheid, concentratieverlies. Bij het verlaten van de woning 
nemen de klachten af. 

Daarnaast merk ik nu een tot nu blijvende overgevoeligheid voor straling van 
draadloze DECT telefoons, spaarlampen en tl buizen, waar dit voorheen niet zo 
was. Op plaatsen waar mobiel internet mogelijk is en vooral vlak bij een laptop 
die is verbonden met dit netwerk heb ik een een stekende pijn in mijn hoofd 
ervaren..  

Klachten nemen toe bij stil zitten. Deze hoofdpijn klachten ontstaan in ongeveer 
een half uur en verdwijnen, na een paar uur bij uitschakeling van de DECT 
telefoon of Spaarlamp of Er heeft zich bij mij blijkbaar een overgevoeligheid 
voor straling ontwikkeld terwijl die voor de plaatsing van de mast er duidelijk 
niet was. 

Tijdens de melding van de klachten bij de Huisarts heb ik ook navraag gedaan 
naar een plek op mijn borst, die in zelfde periode duidelijk groeide. Ik ervaar 
deze overgevoeligheid ontstaan na de bouw van de mast achter mijn woning als 
een aanslag op mij gezondheid.  

Ik stel u aansprakelijk voor alle als gevolg van deze straling reeds geleden en in 
de toekomst nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel, alsmede voor 
de toekomstige schade waarvoor kapitalisatie nodig of mogelijk is en waarvan 
niet uitgesloten is dat de schade terstond na het eerste moment van het 
ondergaan van deze straling is ingetreden. 

 Ik verzoek u deze brief per direct te verzenden aan uw aansprakelijkheids-
verzekeraar en mij daarvan een bevestiging te doen toekomen, onder vermelding 
van de naam en adresgegevens van uw verzekeraar en uw polisnummer. Verdere 
contacten zullen daarna onderhouden worden met uw verzekeraar. 

 In afwachting van uw bericht, 

Met vriendelijke groet, 

  

G.B. Zondervan 


