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Verwijderen asbest
Indien u als particulier asbest gaat verwijderen moet u voor uw eigen veiligheid een aantal 
regels in acht nemen.

De sloop van asbest moet in beginsel worden 
uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd 
bedrijf. In afwijking hiervan zijn er in het Asbest-
verwijderingsbesluit 2005 een aantal werkzaam-
heden genoemd die door particulieren mogen 
worden uitgevoerd. Het betreft hier onder andere 
het eenmalig per perceel verwijderen van minder 
dan 35 vierkante meter geschroefde, asbest-
houdende hechtgebonden platen aan de buitenzijde
 van een pand en het verwijderen van minder dan 
35 vierkante meter vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een 
woning. Vóór u asbest gaat verwijderen moet u daarom nagaan of dat op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 is toegestaan of dat u daar voor een deskundig bedrijf 
moet inschakelen. Voor meer informatie raadpleeg de website:  
www.infomil.nl/asbestwegwijzer

U moet altijd een sloopmelding indienen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. 
Uw gemeente kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een 
gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen.

Verzamel eerst de benodigde hulpmiddelen, voordat u de materialen gaat verwijderen. U 
hebt nodig:
• kleding, schoenen en handschoenen, die u na het verwijderen weggooit of    
  gladde kleding, laarzen en handschoenen die u na de werkzaamheden buiten   
 afspoelt; 
• een passende schroevendraaier en/of moersleutel; 
• een tuinslang die is aangesloten op een waterkraan; 
• stevige, doorzichtige plastic zakken die ten minste 0,2 mm dik zijn en die ten    
 minste de afmeting hebben van de te verwijderen materialen. Voor groot      
 asbesthoudend afval is speciaal verpakkingsmateriaal (zgn. “big bags”) te koop; 
• één of meerdere stickers met de opdruk “asbest”. U hebt geen stickers nodig   
 wanneer op de plastic zakken al de opdruk “asbest” staat; 
• stevig plakband; 
• een vochtige doek.

• Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en   
 handschoenen aan.
• Maak de materialen (met de tuinslang) goed nat, aan beide zijden. Eventueel     
 insmeren met een klevende stof zoals bijvoorbeeld behangplak. Voer de     
 werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent.
• Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in de plastic zakken.    
 Verpak elke asbesthoudende plaat/of voorwerp apart om te voorkomen dat     
 platen/voorwerpen over elkaar heen gaan schuiven. Elke asbesthoudende   
 plaat/voorwerp moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval  
 voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen.
• Maak de schroevendraaier en/of moersleutel en de eventuele sponning van het  
 kruipluik zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic  
 zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak  
 of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht  
 met het plakband en voer deze ook af als asbesthoudend afval

Hulpmiddelen voor de verwijdering

Deskundig bedrijf

Voorschriften voor het verwijderen van geschroefde 
hechtgebonden asbesthoudende materialen buiten
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Asbest wordt niet opgehaald en mag nooit in de minicontainer aangeboden worden. 

Afvoer van het asbesthoudende afval

Aanbieden kleinere partijen 
Het asbest dient dubbelzijdig ingepakt te worden in minimaal 0,2 mm dikke folie, 2 tot 3 
maal omwikkelen en aftapen.
• Aanleveren in pakketten van maximaal 70 x 70 cm met een maximaal gewicht   
 van 25 kg.
• Kleine hoeveelheden (zoals plantenbakken en kookplaten van ca. 50 à 60 cm   
 lengte) kunt u naar een afvalbrengstation brengen. 

Aanbieden grotere partijen 
• Grote hoeveelheden kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m             
 16.15 uur aanbieden bij de weegbrug van HVC inzameling aan de   
 Koggerandweg 1 in  Middenmeer. Zie de site van HVC afvalinzameling voor   
 de geldende tarieven. (postcode invullen).
• Het afval mag uitsluitend dubbel verpakt vervoerd worden.

Informeren buren
Wij adviseren u voor aanvang van de werkzaamheden uw buren te informeren over uw 
sloopplannen. 
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