
 
Informatie voor het verwijderen van asbest door particulieren 
 
 
Als u als particulier asbest gaat verwijderen moet u voor uw eigen veiligheid een aantal 
regels in acht nemen. 
 
 
Hulpmiddelen voor de verwijdering  
Verzamel eerst de benodigde hulpmiddelen, voordat u de materialen gaat verwijderen. U 
hebt nodig: 

 Kleding, schoenen en handschoenen, die u na het verwijderen weggooit of gladde 
kleding, laarzen en handschoenen die u na de werkzaamheden buiten afspoelt.  

 Een passende schroevendraaier en/of moersleutel.  
 Een tuinslang die is aangesloten op een waterkraan.  
 Landbouwplastic of stevige, doorzichtige plastic zakken die ten minste 0,2 mm dik 

zijn en die ten minste de afmeting hebben van de te verwijderen materialen. Voor 
groot asbesthoudend afval is speciaal verpakkingsmateriaal (zgn. "big bags") te koop  

 Stevig plakband  
 Een vochtige doek. 

 
Voorschriften voor het verwijderen van losse asbesthoudende voorwerpen zoals 
plantenbakken, sudderplaatjes, kruipluiken, los liggend zeil etc.   

 Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en 
handschoenen aan. 

 Maak de materialen (met de tuinslang) goed nat, aan beide zijden. Eventueel 
insmeren met een klevende stof zoals bijvoorbeeld behangplak. Voer de 
werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent. 

 Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in de plastic zakken. Verpak 
elke asbesthoudende plaat/of voorwerp apart om te voorkomen dat 
platen/voorwerpen over elkaar heen gaan schuiven. Elke asbesthoudende 
plaat/voorwerp moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval 
voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen. 

 Maak de schroevendraaier en/of moersleutel en de eventuele sponning van het 
kruipluik zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic zak. 
Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak of spoel de 
kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht met het plakband 
en voer deze ook af als asbesthoudend afval 

 
Voorschriften voor het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende 
materialen buiten 

 Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en 
handschoenen aan. 

 Spuit de materialen met de tuinslang goed nat, aan beide zijden. Eventueel insmeren 
met een klevende stof. Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent. 

 Draai de schroeven voorzichtig los. Stop de schroeven in een plastic zak. Verwijder 
het materiaal zonder stoten of breken. 

 Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in plastic. Verpak elke 
asbesthoudende plaat apart om te voorkomen dat platen over elkaar heen gaan 



schuiven. Elke asbesthoudende plaat moet dubbel verpakt worden. Behandel 
asbesthoudend afval voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen. 

 Maak de schroevendraaier en/of moersleutel zorgvuldig schoon met een vochtige 
doek. Stop de doek in een plastic zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. 
Stop deze in een plastic zak of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. 
Plak de zak(ken) dicht met het plakband. 

 Neem een douche om eventueel op het lichaam aanwezige asbestvezels af te 
spoelen. 

 


