Asbest wordt niet aan huis opgehaald. Particulieren kunnen huishoudelijk
asbest aanbieden op één van de vier scheidingsstations.
• U mag maximaal 35 m2 asbest uit uw eigen woning (inclusief eventuele
schuren of andere bijgebouwen) of een woonboot, aanbieden op de
scheidingsstations. Bij meer dan 35 m2 aan asbest kunt u dit niet op
een scheidingsstation aanbieden.
• Asbesthoudende dakleien en niet-hechtgebonden asbesthoudende
producten mogen niet worden aangeboden bij de GAD, daarvoor moet u
een asbestsaneringbedrijf inschakelen.
• Asbest moet luchtdicht, dubbel verpakt worden in stevig
doorzichtig plastic (PE folie of zak van minimaal
0,15 mm dikte) voorzien van het officiële asbestlogo.
• De zak of folie moet zorgvuldig zijn afgesloten en dichtgeplakt met breed plakband/tape.
• Bij het inleveren van asbest dient u zich vooraf bij de
beheerder van het scheidingsstation te melden die de
verpakking en asbestformulieren (uitgegeven door uw
gemeente) controleert.
• Bij onjuiste aanbieding kan de toegang tot het terrein worden geweigerd en kan proces-verbaal worden opgemaakt.

De locaties en openingstijden van de scheidingsstations zijn:
• Bussum: De Nieuwe Vaart 2
• Hilversum: Nieuwe Crailoseweg 6a
• Huizen: Ambachtsweg 13
• Weesp: Nijverheidslaan 1c
De openingstijden
Maandag (alleen Hilversum!): 8.30 – 16.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 16.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 16.00 uur

Tips
Om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen zijn er de volgende tips:
• Verwijder het materiaal zonder het in stukken te breken, te zagen of te
doorboren.
• Maak bij voorkeur het materiaal nat, zeker de breukvlakken.
• Verpak elk stuk asbest apart in handzame pakketten.
• Neem restjes asbest met een natte dweil op en verpak de natte dweil bij
het asbestmateriaal.

Meer informatie

Hoewel deze folder over asbest zorgvuldig is opgesteld, kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Spelregels aanbieden huishoudelijk asbest

Wilt u meer informatie over het aanbieden van huishoudelijk asbest,
bezoek dan onze website www.gad.nl of stuur een e-mail naar info@gad.nl.
U kunt ook op werkdagen van 8.00 uur tot 16.15 uur terecht bij de
GAD-klantenservice, telefoonnummer 035 699 18 88 (kies daarna optie 3).
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Huishoudelijk asbest?
Naar het scheidingsstation natuurlijk!

Asbest is gevaarlijk
voor mens en milieu
Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken
(Asbestverwijderingsbesluit). In oude producten kan dus nog wel asbest
zitten. Asbest is gevaarlijk: bij het inademen van asbest-stofdeeltjes
neemt het risico op luchtwegaandoeningen toe.
Het is een product dat je niet gelijk herkent. Vóór 1994 werd het gebruikt
bij de bouw van huizen en voor diverse gebruiksvoorwerpen. Materialen
waar asbest bijvoorbeeld in kan zitten, zijn:
• Golfplaten dakbedekking
• Onderlaag van vloerzeil of colovinyltegels
(uit de jaren 1968-1980)
• Plantenbakken/bloempotten
• Vensterbanken
• Spuitlagen op staalconstructies
• Isolatiemateriaal in elektrische apparaten, zoals
broodroosters, haardrogers en strijkijzers
• Scheidingswanden (‘eternitplaat’) en plafonds
• Isolatie rondom cv-ketels.

Wel of geen asbest?

Twijfels of een product asbest bevat?

In onderstaand overzicht staan de meest toegepaste asbesthoudende
producten in en om het huis:

Mocht u twijfels hebben of een product asbest bevat, kijk dan op
www.rijksoverheid.nl of vraag het na bij uw gemeente. Wilt u laten onderzoeken of een bepaald materiaal asbest bevat, dan kun u contact opnemen
met een laboratorium dat bevoegd is om asbestanalyse uit te voeren
(www.rva.nl of 030 239 45 00) of bij een deskundig asbestinventarisatiebedrijf. Hier zijn voor u wel kosten aan verbonden. De fabrikant of leverancier van het materiaal of de verhuurder van uw pand kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is.

Asbestcement-producten en overige
producten waarin asbest in hechtgebonden* vorm voorkomt

Waar aan te treffen

Asbestcement, vlakke plaat

Gevels, dakbeschot,
rondom schoorstenen

Asbestcement, vlakke gevelplaat met coating

Decoratieve buitengevels, galerij

Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal

Bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanalen

Asbestcement, bloembak

Zowel buiten als binnen, balkons

Asbestcement, golfplaat

Daken van schuren en garages

Asbestcement met cellulosevezels
(asbestboard)

Alleen geschikt voor binnentoepassingen,
aftimmeringen en inpandige kasten

Asbestcement dakleien

Imitatieleien

Asbestcement, standleidingen

Afvoer toilet en ventilatiekanalen

Asbestcement, imitatiemarmer

Vensterbanken en schoorsteenmantels

Asbesthoudende vinyltegels

Toiletten, keukens

Producten waarin asbest in een
niet-hechtgebonden* vorm voorkomt

Waar aan te treffen

Afdichtkoord

Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en
deurtje in cv-ketels, gashaarden en allesbranders

Asbesthoudend stucwerk

Op (vochtige) muren en plafonds

Brandwerend board

Bekleding zoldering

‘Asbestplaatje’

Vlamverdeler

‘Wonderplug’

Doe-het-zelfmateriaal

Hittebestendige elektrische isolatie

Strijkijzers of broodroosters

Vinylzeil met asbesthoudende
onderlaag

Keukens, trappen, enzovoorts,
(geproduceerd vóór 1980)

* De wet maakt onderscheid tussen ‘hechtgebonden’ en ‘niet-hechtgebonden’ asbesthoudend materiaal.
Bij ‘niet-hechtgebonden’ materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er
snel sprake kan zijn van een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingkoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit
zelf verwijderen.
Uit ‘hechtgebonden’ materialen, zoals colovinyltegels, kunnen de asbestvezels zeer moeilijk vrijkomen,
zodat deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen.

NT dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als
asbest worden aangeboden.

Meldingsplicht bij uw gemeente
Voor verwijdering van asbest heeft u een meldingsplicht bij uw gemeente.
Bij meer dan 35 m2 asbest, moet u een sloopvergunning aanvragen bij uw
gemeente.
Voor asbesthoudende gebruiksvoorwerpen geldt geen meldingsplicht.

Het is
verboden
asbest bij het
huishoudelijk
afval aan te
bieden

