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Acceptatievoorwaarden inname asbest en asbestgelijkende 

materialen. 

Betreft: Asbest aanleveren bij Top Milieu Service B.V.  

Wanneer u asbest of asbestgelijkend materiaal wil aanleveren bij Top Milieu Service dient u eerst een 

sloopmelding te doen bij de gemeente.  

Als particulier mag u éénmalig maximaal 35m³ asbest afvoeren. Nadat u de sloopmelding heeft 

ingediend bij de gemeente ontvangt u van de gemeente per brief bericht of u het asbest zelf mag 

afvoeren. Deze brief dient u mee te nemen wanneer u het asbest of asbestgelijkende materiaal komt 

aanleveren.  

Asbest óf asbest gelijkende materialen.  

Wanneer het materiaal op asbest lijkt wordt dit behandeld als asbest. Hierover is geen discussie 

mogelijk. Asbestgelijkend materiaal dient op dezelfde manier afgevoerd te worden als asbest. Dit is 

omdat, wanneer er een stuk asbestgelijkend materiaal afbreekt, dit niet van echt asbest te 

onderscheiden is. 

Spelregels rondom particuliere verwijdering.  

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Op basis van 

het Bouwbesluit gelden hier strikte voorwaarden voor. Een toelichting staat hieronder.  

Melden bij instanties. 

De eigenaar van het asbest (of voor hem het saneringsbedrijf) moet de asbestsanering van te voren 

melden bij de gemeente. Daarnaast moet een asbestverwijderingsbedrijf de sanering ook melden bij 

de ISZW en zijn certificerende instelling.  

De hoofdregel is dus dat alleen een gecertificeerd bedrijf asbest mag verwijderen. Bepaalde strikt 

omschreven toepassingen mag een particulier zelf verwijderen. Deze staan opgesomd in artikel 4 van 

het Asbestverwijderingsbesluit. Ook dan moet u altijd minimaal 5 dagen van te voren melding doen 

bij de gemeente.  

Beknopte Voorwaarden (voor de volledige voorwaarden verwijzen we u naar onderstaande website),  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/spelregels-particuliere-verwijdering 

(kopieer de link en plak deze in uw zoekbalk)  

Bij de verwijdering van asbest door een particulier gelden de voorwaarden hieronder. De 

voorwaarden zijn hier toegespitst op plaatmateriaal omdat dit het vaakst voorkomt. Wanneer een 

particulier niet aan al deze voorwaarden voldoet, moet hij een gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. 
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Alleen particulier asbest inleveren. 

Dit betekent dat er sprake moet zijn van een particulier die het asbest verwijdert. De particulier mag 

dus geen hulp aan een aannemer of andere professional vragen. De particulier moet het zelf doen. 

Een agrariër is trouwens geen particulier voor zijn bedrijfsgebouwen. Alleen een gecertificeerd 

bedrijf mag asbest van bedrijfsgebouwen verwijderen.  

Acceptatievoorwaarden verpakking. 

Als u het asbest of asbestgelijkende materiaal komt aanleveren bij Top Milieu Service dient u dit in 

een plaatmaatzak aan te leveren. De plaatmaatzak is geschikt voor 35m³ golfplaten.  

Verpakkingsvoorwaarden.  

- Vouw de plaatmaatzak open en leg deze op een aanhanger  

- Zorg dat de hijslussen buiten de aanhanger liggen en uiteindelijk boven de zak uitkomen, zo kan de 

shovel makkelijk de zak uit de kar tillen 

- Vul vervolgens de plaatmaatzak gelijkmatig met asbest of asbestgelijkend materiaal  

- Vouw de plastic binnenzak dicht, en vouw de buitenzak dicht, knoop alle touwtjes aan de juiste 

lusjes vast. Uiteindelijk mag er geen asbest meer zichtbaar zijn.  

Uitzondering losliggend aangetroffen asbest.  

Als u een asbest gebruiksvoorwerp losliggend heeft aangetroffen zoals bijvoorbeeld:  

- Bloembak  

- Oude rioolpijp of koppeling  

- Kachellint 

- Kachel wandplaat  

Dan kan u dat inleveren zonder sloopmelding. Voorwaarde is dat dit in de kleine asbestzak past 

zonder dat u het materiaal breekt. De zak dient u luchtdicht af te sluiten doormiddel van tape.  

Registratie.  

Naam, Adres, Woonplaats, Herkomstadres en aantal kilo’s wordt geregistreerd. Hiervoor tekent u en 

krijgt u een bewijs mee. U ontvangt van ons een Registratieformulier en weegbon. Bij 

sloopmeldingen dient u deze zelf bij de gemeente aan te leveren om uw melding compleet te maken. 

Bij kleine hoeveelheden tekent u ervoor dat u het losliggend heeft aangetroffen.  

Tarieven en verpakkingen. 

Tarieven per kilo, en de verschillende asbestverpakkingen op aanvraag via info@toptrans.nl of  bel 

ons op 0594 505 604 optie 3. 
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