
OPHALING AAN HUIS VAN HECHTGEBONDEN 

ASBEST

De aanwezigheid van asbest in en rond je woning houdt niet te onderschat-
ten gezondheidsrisico’s in. Helaas zijn er nog teveel gebouwen waar asbest 
aanwezig is: denk maar aan golfplaten, leien, bloembakken, onderdaken … 
Jouw gemeente en IVAREM maken in samenwerking met OVAM werk van een 
versnelde afbouw van asbest. Dankzij (tijdelijke) subsidies is het nu mogelijk 
om hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbest tegen een voordelig tarief 

aan huis te laten ophalen.



Vaste of hechtgebonden materialen met asbest zijn materialen waarin de 
asbestvezels gebonden zijn met een bindmiddel. Zo zijn in golfplaten de 
asbestvezels bijvoorbeeld gebonden met cement.
We spreken van semi-hechtgebonden materialen met asbest wanneer 
het bindmiddel door het verouderen, het verweren of het beschadigen in 
slechte toestand verkeert.

Los- of zwakgebonden materialen met asbest bevatten weinig bindmiddel 
of een zwak bindmiddel zoals pleister. Buisisolatie is hier een voorbeeld 
van. Het verwijderen van losgebonden materialen met asbest brengt grote-
re risico’s met zich mee. Om dat te laten verwijderen neem je best contact 
op met een erkende aannemer: meer info vind je op 
www.ivarem.be/asbest.

INFO

Wat moet je hiervoor doen?

1. Controleer eerst of je het asbest zelf kan verwijderen

• Kan je het materiaal verwijderen zonder het te breken?
• Kan je het materiaal losschroeven met een traagdraaiende schroef-      machine?
• Is het materiaal nog in behoorlijke staat?
• Heb je hulp (personen en gereedschap) om het materiaal in zijn geheel los te ma-

ken en naar beneden te brengen?
• Heb je alle veiligheidsmaatregelen genomen en begrijp je goed waaraan je begint?
 
Zijn de antwoorden op deze vijf vragen ja?

Pas dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen. 
In alle andere gevallen neem je contact op met een erkende aannemer. Kijk hiervoor op 
www.ivarem.be/asbest om een aannemer in je buurt te vinden.

2. Contacteer onze gratis infolijn via 0800 90 441 of vul het onlineformulier in op 
onze website www.ivarem.be/asbest

Je bezorgt ons je gegevens en wat informatie over je project. Controleer hiervoor zeker 
op voorhand hoeveel asbesthoudende materialen je wenst te laten ophalen. Reken op 
één platenzak voor ongeveer 25 m² plaatmateriaal of 400 kg materiaal voor één kuub-
zak.

Je krijgt van onze medewerkers onmiddellijk een eerste raming van de benodigde 
platenzakken of kuubzakken en de kostprijs. Ze beantwoorden ook al je vragen over 
asbest. 

3. De asbestmedewerker van IVAREM komt ter plaatse

Onze asbestmedewerker maakt met jou een afspraak om ter plaatste te komen. Aan 
de hand van een gedetailleerde brochure krijg je de nodige instructies om het asbest 
veilig te verwijderen. Tegelijk ontvang je ook het benodigde materiaal: platenzakken 
of kuubzakken en een set met beschermende kledij: twee stofmaskers type P3, twee 
sets overals en twee paar handschoenen. Zo kan je samen met een helper veilig aan de 
slag. De asbestmedewerker zal ook aangeven waar je de zakken moet leggen zodat de 
ophaling nadien vlot kan verlopen.



4. De asbestzakken liggen klaar voor ophaling

Nadat je het asbest veilig hebt verpakt in de IVAREM platenzakken of kuubzakken 
contacteer je opnieuw onze gratis infolijn via 0800 90 441. Ten laatste 10 werkdagen 
na je melding zullen de platenzakken en/of kuubzakken met een vrachtwagen worden 
opgehaald.

Hoeveel kost dit?

Voor 30 euro:

• ontvang je een gedetailleerde infobrochure
• ontvang je één asbestzak (platenzak of kuubzak)
• krijg je twee sets beschermende kledij
• wordt het verpakte asbest opgehaald

Voor elke extra asbestzak betaal je telkens 20 
euro. Zo kan je tot zes zakken aankopen.
Opgelet: je betaalt onmiddellijk bij de levering 
door onze asbestmedewerker. Betalingen 
kunnen enkel elektronisch gedaan worden.

Je asbest zelf naar het recyclagepark brengen?

• Doe dit alleen voor kleine hoeveelheden: 
maak voor grotere hoeveelheden 
gebruik van het aanbod om het          
materiaal aan huis te laten ophalen.

• Neem contact op met onze gratis info-
lijn op 0800 90 441.

• Alle asbest die je naar het recyclagepark 
brengt, dient vooraf (thuis) luchtdicht 
verpakt te worden in een transparante 
zak of folie voorzien van het asbestlogo. 
Die kan je eventueel op voorhand aan-
kopen op onze recyclageparken.

• Je mag enkel hechtgebonden of 
semi-hechtgebonden asbestmaterialen 
brengen. Los- of zwakgebonden 
materialen met asbest worden op het recyclagepark niet aanvaard.

• IVAREM biedt de mogelijkheid om een set beschermende kledij aan 
te kopen op het recyclagepark. Zo kan je veilig aan de slag.

• Let op dat je de verpakte materialen nog kan dragen. Je moet ze 
immers nog in een container kunnen leggen. Storten vanuit een 
aanhangwagen is niet mogelijk.

INFO



Heb je vragen?

Bel gratis naar de infolijn van 

IVAREM op 0800 90 441.

in samenwerking met 

Het beeldmateriaal werd ter beschikking 
gesteld door IOK Afvalbeheer.


