
STAP 1 
ASBESTDESKUNDIGE

De asbestdeskundige komt ALTIJD ter plaatse. 
Hij neemt indien nodig een staal en laat een 
labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de 
uit te voeren werken en een meetstaat. Je kan 
dat gebruiken om o� ertes op te vragen. 

Het advies van de asbestdeskundige is gratis
als je het asbest laat verwijderen en afvoeren 
door een aannemer uit ons collectief.

STAP 2 
VERWIJDEREN EN AFVOEREN ASBEST

We selecteerden een aantal aannemers op basis 
van prijs/kwaliteit en hun ervaring met het veilig en 
professioneel verwijderen en afvoeren van het asbest. 
Je kiest uit deze lijst zelf de aannemer die de werken 
zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers
vind je op www.as-best.be. 

Dankzij de subsidie van Dubolimburg kan je dit uitsparen: 
1 tot 4000 euro bij een woning
1 tot 8000 euro bij een appartementsgebouw

Waarom asbest laten 
verwijderen via Dubolimburg vzw?

1  Je hebt recht op premies die het factuurbedrag doen dalen.
1  Je kan rekenen op een professionele service door 

geselecteerde aannemers die het asbest veilig verwijderen 
en afvoeren.

1  Je krijgt gratis advies.

Meer info?
Op www.as-best.be krijg je een antwoord op de meest gestelde 
vragen. Niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@as-best.be. 

Maak een afspraak
Heb je een vermoeden van asbest in en om je woning? 
Maak dan NU een afspraak via www.as-best.be.

ASBEST IN 

LEIDINGISOLATIE
Hoe gaan we te werk?

Laat je asbest veilig en 
professioneel verwijderen en afvoeren

Asbest werd vaak gebruikt in de bouwsector. Het materiaal is gevaarlijk en kan 
de gezondheid ernstig schaden. Asbest heeft meer dan 3500 toepassingen 
waaronder daken, gevels en leidingisolatie. Dubolimburg vzw helpt je om het 
asbest veilig te laten verwijderen en afvoeren door geselecteerde aannemers. 
Je hebt recht op premies die jouw kosten een stuk kunnen drukken.



STAP 1 
ASBESTDESKUNDIGE

De asbestdeskundige komt ALTIJD ter plaatse. 
Hij neemt indien nodig een staal en laat een 
labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de 
uit te voeren werken en een meetstaat. Je kan 
dat gebruiken om o� ertes op te vragen. 

Het advies van de asbestdeskundige is gratis
als je het asbest laat verwijderen en afvoeren 
door een aannemer uit ons collectief.

STAP 2
HUISDOKTERBEZOEK

Werd er asbest aangetro� en in de dakcon-
structie van jouw woning? De Huisdokter 
van Dubo limburg geeft je bijkomend ad-
vies om je dak correct te kunnen na-isole-
ren. Je krijgt een rapport met aanbevelin-
gen om je energiefactuur te doen dalen 
en je wooncomfort te verhogen.
Het advies van de Huisdokter is gratis op 
voorwaarde dat je het asbest laat verwij-
deren en afvoeren door een aannemer uit 
ons collectief.

STAP 4 
AFVOEREN ASBEST

Na het verwijderen van het 
asbest zal de aannemer het 
materiaal veilig afvoeren. Dit 
gebeurt door de aannemer die 
het asbest in en om je woning 
heeft verwijderd. Het afvoeren 
van het asbest is gratis als het 
gebeurt door een aannemer uit 
ons collectief.

STAP 3 
VERWIJDEREN ASBEST

We selecteerden een aantal 
aannemers op basis van prijs/
kwaliteit en hun ervaring met 
het veilig en professioneel
verwijderen van het asbest. Je 
kiest uit deze lijst zelf de aanne-
mer die de werken zal uitvoe-
ren. De lijst met de geselecteer-
de aannemers vind je op www.
as-best.be. Het verwijderen van 
asbest is altijd betalend.

ASBEST IN 
DAK OF GEVEL

Hoe gaan we te werk?


