ASBEST
ALLIANTIE
Voor gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd geldt dat er een grote kans is
dat er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Bij een verbouwing van
een huis van voor 1994 geldt dat er een asbestinventarisatie moet worden
uitgevoerd als er een redelijk vermoeden op aanwezigheid van asbest is. Dit
geldt ook als het totale sloopafval meer dan 10 m3 bedraagt.

Risico’s van asbest
Als opdrachtgever loopt u een groot risico als
de aannemer tijdens verbouwwerkzaamheden
op asbest stuit. Het kan zijn dat er dan
sprake is van een calamiteit doordat er door
de werkzaamheden beschadigingen aan
asbesthoudend materiaal ontstaan waardoor
asbestvezels in de woning zijn vrijgekomen.
Het gevolg kan zijn dat u, uw huisgenoten en
de betreffende werknemers deze asbestvezels
in kunnen ademen. Los van deze ernstige
gezondheidsrisico’s zal de aannemer het werk
direct neerleggen totdat de woning of de
betreffende ruimtes geïnventariseerd, gesaneerd
en er een vrijgavemeting is verricht. Bovendien
is een sanering na een calamiteit in de regel
vele malen duurder dan een geplande sanering
n.a.v. een asbestinventarisatie. Ook loopt u
het risico aansprakelijk gesteld te worden
door de bedrijven die op het moment van de
verontreiniging bij u aan het werk waren. Als
opdrachtgever/eigenaar van het pand bent u
verantwoordelijk voor het eventueel aanwezige
asbest.
Inventarisaties en offertes
Door onze contacten in de markt kunnen wij
snel en tegen een scherp tarief een

asbestinventarisatie laten opstellen
door een daartoe gecertificeerd bedrijf
conform Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals
opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling.
Op basis van de resultaten van de voor
gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd geldt
dat er een grote kans is dat er asbesthoudende
materialen zijn toegepast. Bij een verbouwing
van een huis van voor 1994 geldt dat er een
asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van de
asbestinventarisatie kunnen wij dan offertes
opvragen bij gecertificeerde saneerders
conform Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor
het Procescertificaat Asbestverwijdering zoals
opgenomen in bijlage XIIIb bij de regeling
waarvan wij weten dat zij de betreffende
klus goed, veilig en tegen scherpe prijzen
kunnen uitvoeren. Omdat wij dagelijks in het
werkveld actief zijn, zijn wij uitstekend op
de hoogte van de huidige wetgeving en de
laatste ontwikkelingen op sanerings- en (ver)
bouwgebied. Met onze offerte heeft u een
document in handen dat u een betrouwbaar
inzicht geeft in de kosten voor de sanering en/of
het totale pakket.

Voor meer informatie:
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