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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Asbest verwijderen checklist



Bekijk hier de mogelijke
asbestplekken

Check hier wat de kosten
kunnen zijn

Check of je in aanmerking
komt voor subsidies

Soms mag je het asbest zelf
verwijderen. Bekijk punt 2.

Heb je een vermoeden van
asbest? Schakel een specialist in

Hier kun je offertes opvragen om de voordeligste
vakspecialist te vinden

Wat is het bouwjaar van je
woning?
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Is het fiscaal aftrekbaar?
(zakelijk en particulier)

https://www.kosten-asbest.nl/asbest-herkennen/#5_Op_deze_plekken_in_huis_kan_asbest_gebruikt_zijn
https://www.kosten-asbest.nl/
https://www.kosten-asbest.nl/zelf-verwijderen/
https://www.kosten-asbest.nl/vrijblijvend-advies/?postcode=


In huizen die voor het jaar 1993 zijn gebouwd kan op veel
plekken asbest gebruikt zijn:

Tussenwanden

Afvoerbuis en plaat
onder de CV-ketel
Stortbak, riolering en ver-
laagde plafonds in toilet
Vensterbanken en af-
timmering onder kozijnen

Aftimmering meterkast en
zolder
Schouw en rookgas-
kanaal
Vloerbedekking, vloerzeil,
vloertegels
Pakkingen en ventilatiekanaal
van geiser

Plaatmateriaal voor dak,
dakkapel en dakraam

Plaatmateriaal voor dak,
dakkapel en dakraam
Plaatmateriaal voor dak,
dakkapel en dakraam

Gevelpanelen onder kozijn

(Asbesthoudende) kit, coating
en lijmen
Bloembakken van
asbestcement
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2. Waar zit asbest meestal?

Plekken in huis:

Plekken aan de buitenzijde:

Buis en kap van
schoorsteen
Schuur, garage-dak of
overkapping van
(golf)plaat
Balkon en privacy-
schermen (in flats of
portiekgebouwen)



Het totaal is minder dan 35m2. Je moet de klus in een keer
doen en je mag niet zelf een gedeelte doen en een gedeelte
laten weghalen. 

Niet alle asbest is even gevaarlijk. Soms mag je asbest laten
zitten waar het zit. En in bepaalde gevallen mag je het asbest
zelf verwijderen. Dit zijn de voorwaarden:

Het is met schroeven bevestigd of het ligt los. Je mag niet
lopen trekken etc.

Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is
hechtgebonden.

3. Zelf asbest verwijderen
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Je mag het materiaal niet breken, of er in boren om het
makkelijker te vervoeren bijvoorbeeld.
Om asbest te verwijderen heb je toestemming nodig van
de gemeente. Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl
om je aan te melden.



Maak duidelijke afspraken over
de dag van de klus
Betaal pas als de klus klaar is
en jij tevreden bent

Wie heeft het asbest
afgevoerd?

Is het asbest goed verwijderd?

Licht de buren in

Wie is verantwoordelijk? Wie gooit de asbest
weg en wie maakt de ruimte schoon?

Vraag om een officiële
opdrachtbevestiging van de specialist

4. Tijdens de klus
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Ben je tevreden? Laat een recensie achter.

Is de betaling afgerond?

5. Na de klus


