Zelf uw asbestdak verwijderen
Heeft u een asbestdak kleiner dan 35 m²? En wilt u zelf uw asbestdak verwijderen?
Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan laat zien hoe.
Belangrijke informatie voor u begint!
U mag zelf uw asbestdak verwijderen als uw dak kleiner is dan 35 m2. Dat mag alleen als het gaat om geschroefde asbestplaten (geen leien). In alle andere
gevallen moet een gespecialiseerde asbestsaneerder uw asbestdak verwijderen. Uiteraard mag u er altijd voor kiezen uw dak te laten verwijderen. Op de
site van Stichting Ascert www.ascert.nl vindt u een overzicht van bedrijven die worden aanbevolen door de overheid.
Stappenplan in het kort
1. Inventariseer het aantal m² van uw dak.
2. Controleer of het gaat om geschroefde asbestplaten.
3. Maak een sloopmelding aan bij uw gemeente.
4. Na akkoord van de melding, kunt u uw asbestdak verwijderen.
5. Lever het afval in bij uw gemeente.
Stap 1

Bereken de totale oppervlakte van uw dak en kijk hoe de asbestplaten zijn bevestigd. Is uw dak kleiner dan 35 m² en zijn de asbestplaten
geschroefd? Ligt het dak op een woning of privégebouw (zonder bedrijfsfunctie) én is het dak niet verweerd? Dan mag u zelf uw asbestdak
verwijderen.
Op www.milieucentraal.nl vindt u een filmpje met informatie over hoe u asbest kunt herkennen en een filmpje met een duidelijke uitleg over het
zelf verwijderen van een asbestdak en de benodigde materialen. De site geeft ook een schatting van de kosten voor het verwijderen van een
asbestdak. Twijfelt u of uw dak asbest bevat? Laat dit dan inventariseren door een gespecialiseerd bedrijf.

Stap 2

Via de site van uw gemeente (Omgevingsloket) maakt u een sloopmelding aan. Let op! Deze melding moet u een vastgesteld aantal dagen vooraf
aan de werkzaamheden doen.

Stap 3

Zodra uw aanvraag akkoord is, wordt u daar door uw gemeente over geïnformeerd. Nu kunt u aan de slag.
Bereid u goed voor, draag beschermende kleding en zorg dat u alle materialen bij de hand heeft. De materialen die u nodigt heeft, vindt u ook in
dit stappenplan.
Op www.rvo.nl leest u aan welke regels u zich moet houden bij het verwijderen van asbestdaken. Zie ook het filmpje op www.milieucentraal.nl.

Stap 4

Verwijder uw asbestdak. Boor, slijp of zaag niet in asbestplaten. Zo komen asbestvezels vrij die gevaarlijk kunnen zijn voor
uw gezondheid en die van uw omgeving. Dat geldt ook voor het breken van de platen. Veiligheid staat voorop!

Stap 5

Lever het asbesthoudende materiaal in bij het speciale afvaldepot van uw gemeente. In sommige gemeenten kunt u als u als particulier zelf uw
dak van maximaal 35 m² verwijdert, gratis uw asbestafval storten. Dit mag niet bij het huishoudelijk of grof afval worden gezet. Informeer bij uw
gemeente wat de voorwaarden zijn voor het storten van asbestafval.

Tips



Diverse bouwmarkten verkopen doe-het-zelf pakketten voor het verwijderen van asbestplaten.
Sommige gemeenten verstrekken gratis beschermende kleding en/of verpakkingsmateriaal voor uw asbestafval. Informeer bij uw gemeente of
en waar u gebruik van kunt maken.

Richtlijnen verwijderen asbestplaten
Maak het asbestafval eerst vochtig met water.
Verpak het stofdicht in stevig doorzichtig plastic (minimaal 0,2 mm dik).
Omwikkel dit met tape.
Verpak het nogmaals in plastic en tape (2 e laag).
Verpak het asbestafval in kleine hoeveelheden (tilbaar).
Breng het naar het afvaldepot van uw gemeente.
Benodigde materialen (zie ook www.milieucentraal.nl)
 wegwerpkleding
 mondkapje (P3)
 veiligheidsbril
 handschoenen
 tuinslang met sproeistand
 snoeischaar voor eventueel wegknippen groen
 steek- of ringsleutels
 spuitlijm of haarlak
 schone doek
 afplaktape
 trap of ladder
 plastic om asbest in te verpakken (min. 0,2 mm dik)

