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Manieren om asbest af te voeren

Samen verslaan we
het asbestbeest

Type
Afmeting/volume		 Kostprijs
Maximum #
plaatzak
± 300 x 125 x 30 cm		 € 30 (1 ) / € 20 (vanaf 2 )
6
big bag
± 100 x 100 x 100 cm 		 € 30 (1 ) / € 20 (vanaf 2 )
6
container
12 m³ 		 € 170			
5
extra set PBM			 € 7
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Bijkomende informatie
•
•
•
•

Per adres is een max. aanvraagvolume toegelaten van 1500 m² dakoppervlakte.
Let wel, per lokaal bestuur is de beschikbaarheid en het totale volume beperkt!
Indien de vraag de capaciteit overstijgt, behandelen we de aanvragen volgens de
datum van aanvraag.
Bij de levering worden telkens een informatiebrochure + 2 sets PBM’s meegeleverd.
Een set PBM’s bestaat uit een stofmasker (type FFP3), tyvec overall en handschoenen.

Ophaling aan huis van hechtgebonden
asbestmateriaal in uw gemeente

Wist u dat u met kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest ook steeds bij een
recyclagepark in de buurt terecht kan?

Werkwijze

•
•

•
•

stap 1: surf naar www.igean.be/asbest of bel naar 03 350 08 14.
stap 2: een medewerker maakt met u een afspraak en komt met u op de werf om
mee de werken in te schatten en advies te verlenen.
stap 3: samen bestellen we de juiste hoeveel materiaal (plaatzak, big bag of
container, PBM’s).
stap 4: u zorgt onmiddellijk voor de betaling
•
via bancontact
•
via overschrijving
•
op rekeningnummer BE83 0910 0060 0015
•
met als vermelding: naam + werfadres .
stap 5: we spreken een leverdatum af waarop het materiaal op de werf zal
worden geleverd.
stap 6: nadat u klaar bent met de werken, maakt u een afspraak voor de ophaling
met ons via www.igean.be/astbest of telefonisch via 03 350 08 14.

Meer weten?

Voor meer algemene informatie over asbest kan u terecht op de website van
OVAM via www.asbestinfo.be.
Wenst u meer informatie over de ophaling aan huis via Igean, surf dan naar
www.igean.be/asbest.
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A S B E S T I N Z A M E L I N G | WA A R E N WA A R O M ?

ASBESTINZAMELING | ZELF ASBEST VERWIJDEREN?

Waarom asbest
verwijderen?

Welke soorten asbest
zijn er?

Al dan niet zelf
asbest verwijderen?

Hoe kan u asbest
herkennen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel
in de bouwsector gebruikt werd. Het is
opgebouwd uit kleine vezels die u met het
blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn
gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Er zijn 2 soorten asbest:
1. Bij hechtgebonden asbest (vast asbest) zitten de vezels stevig vast in het
dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen).
Zolang dat asbest in goede staat is en
voorzichtig wordt bewerkt, komen er
nauwelijks vezels vrij.

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het
mag verwijderen:
•
Hechtgebonden asbest, waarbij de
vezels stevig vastzitten
•
in slechte staat, verweerd of
moeilijk te verwijderen, wordt best
door een erkend aannemer of
asbestverwijderaar verwijderd;
•
in goede staat kan u zelf verwijderen, als u de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast
(www.asbestinfo.be)
Dit zijn bv.
-- asbestcementplaten en -buizen,
-- asbesthoudende bloembakken,
-- dakleien, schoorsteenpijpen.
•
Niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten moet u altijd
door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen, bv.
-- dichtingskoorden en textiel,
-- muurpleister,
-- kalkisolatie CV-leidingen,
-- kartondichtingen.
Een lijst met erkende asbestverwijderaars vindt u op www.werk.belgie.be/
lijst_asbestverwijderaars.aspx.

U kan een aantal trucjes toepassen:
•
raadpleeg het productiejaar
Werd het materiaal geproduceerd of
geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is
de kans groot dat het asbest bevat.
•
bekijk de textuur
Plaatmaterialen in asbestcement
hebben vaak een gewafelfde structuur
in de vorm van een honinggraat. Witte
vlekken, ‘asbestbloemen’ , verspreid
over het oppervlak, wijzen vaak op de
aanwezigheid van asbest.
•
doe de vlamtest
Ga met een vlam over de zichtbare
vezelbundels, aan een hoek of op een
plaats waar het materiaal gebroken is.
Gloeien de vezels alleen maar en worden ze niet vernield door de vlam? Dan
is de kans groot dat het om asbest gaat.

Asbestvezels komen vrij bij verwering
(slijtage en afbrokkelen door blootstelling
aan verschillende weersomstandigheden)
of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen,
snijden, schuren, boren of reinigen onder
hoge druk.
		
Uw lokaal bestuur en Igean, in samenwerking met OVAM, helpen u graag om veilig en
vakkundig uw woning asbestveilig te maken
door middel van een ophaling aan huis.
		
Concreet levert Igean plaatzakken, big bags
of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s).
U vult deze dan zelf met asbesthoudend
materiaal. Nadien komt Igean de zakken of
container ophalen.
Meer informatie vindt
u verder in deze flyer
of op www.igean.be/
asbest.

2.

Bij niet-hechtgebonden asbest (los
asbest) zitten de vezels min of meer los
(bv. asbesthoudende kachelkoord of
plaaster-isolatie met juten doek rond
isolatiebuizen). De vezels komen dus
gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal
beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Waar vindt u asbest
in huis?
In deze afbeelding vindt u een aantal vaak
voorkomende materialen waarin asbest
verwerkt kan zijn:

Opgelet: deze methodes zijn richtinggevend.
Met het blote oog is asbest niet met 100%
zekerheid te herkennen.
Wilt u 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten
analyseren door een erkend laboratorium.

bestverwijderaars.aspx
Snelle checklist
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het materiaal dat ik wil verwijderen is hechtgebonden asbest.
Ik kan het materiaal zelf verwijderen zonder het te breken.
Ik kan het materiaal losschroeven met een traag draaiende schroefmachine.
Het materiaal lijkt nog in goede staat.
Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen
en in zijn geheel veilig naar de container/big bag/plaatzak te brengen.
Ik weet waaraan ik begin.

Is het antwoord op al deze vragen ‘ja’? Dan mag u het materiaal inderdaad zelf
verwijderen, uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Heeft u minstens 1 keer ‘nee’ geantwoord, dan neemt u best contact op met een
aannemer of asbestverwijderaar!

