Asbest in en om uw woning
Wist u dat?
 Er wel duizenden
toepassingen bekend
zijn van asbest.
 Asbest vanaf 2024 niet
meer op de daken
mag liggen.
 Asbest een natuurlijk
product en een
delfstof is. Asbest
wordt nog steeds in
mijnbouw gewonnen .
 Veel voorkomende
toepassingen bij
woningen en schuren
zijn o.a. rioleringen,
golfplaten, vinylzeil,
rookgaskanalen,
ventilatiekanalen,
beglazingskit, oude
(gevel)kachels,
beplating bij cv-ketels,
leidingisolatie.
 De gemeente kan uw
werkzaamheden stil
leggen als er blijkt dat
er geen asbestinventarisatie is
gedaan.
 Wij ook een
calamiteitenservice
hebben voor
spoedgevallen.

Asbestinventarisatie
Heeft u verbouwings-, renovatie- of sloopplannen voor de woning die u heeft gekocht of
van plan bent te verkopen houdt u er dan rekening mee dat er een omgevingsvergunning (sloopmelding voor verwijdering van asbest) aangevraagd moet worden bij
de gemeente. Een asbestinventarisatierapport behoort bij één van de documenten die
de gemeente verplicht stelt bij de sloopmelding.
Het asbestinventarisatierapport is een onderdeel van de sloopprocedure. Een bouwkundig rapport alleen is niet voldoende om het asbest te mogen laten verwijderen.
Nadat de asbestinventarisatie en het rapport afgerond zijn kunt u bij de gemeente een
sloopmelding doen voor “verwijdering van asbest”. Na goedkeuring van de gemeente
kan u een saneerder het asbest laten verwijderen. Een saneerder mag niet verwijderen
zonder asbestinventarisatierapport.
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Dit is wat wij daarin voor u kunnen betekenen!
Wij kunnen de asbestinventarisatie uitvoeren en met het asbestinventarisatierapport
kunt u de sloopmelding aanvragen bij de gemeente (deze sloopmelding kunnen wij ook
voor u verzorgen). Nadat wij de rapportage hebben afgerond is het mogelijk dat wij
geheel vrijblijvend offertes voor u opvragen voor de verwijdering. Het gehele traject
kunnen wij voor u begeleiden.
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Voor een afspraak of advies kunt u contact met ons opnemen!

