STERK IN ASBESTVERWIJDERING
EN SLOOPWERKZAAMHEDEN
Asbestsanering B.V. is ontstaan door eﬀec ef in te spelen
op de Arbo- en Milieu wetgeving en op de vraag naar asbest
verwijdering uit de bouw- en woningmarkt. Ons succesvol
inspelen op de asbestmarkt danken wij voornamelijk aan
onze West-Friese geaardheid.
Wij combineren een nuchtere,
maar doelgerichte interpretaƟe
van de wet-en regelgeving met
onze vakkundige en innoverende
werkmethodes. Elk asbestprobleem bekijken wij met deze
instelling, waarbij we de eisen
en wensen van de opdrachtgever niet uit het oog verliezen.
Reden voor zovele opdrachtgevers om voor Asbestsanering
B.V. te kiezen om gezamenlijk,
ieder met eigen verantwoordelijkheid, de asbestproblemen te
tackelen.

Cer fica e
De overheid en het bedrijfsleven
hebben in goed overleg regels
opgesteld om te komen tot minimale en uniforme eisen voor
asbestverwijderingsbedrijven.
Deze eisen en regels zijn vastgelegd in het procescerƟficaat
SC-530 inzake asbestverwijdering. Asbestsanering B.V. is in het
bezit van dit cerƟficaat.

Organisa e
Asbestsanering B.V. heeŌ een plaƩe organisaƟestructuur met korte
communicaƟelijnen. Hierdoor zijn wij in staat zowel “kleine” als “grote”
asbest projecten uit te voeren. De “ “ zijn bedoeld om aan te geven dat
onze aandacht en werkwijze niet verschilt of het nu een groot of klein
werk is.
Asbestsanering B.V. beschikt over een tweehoofdige direcƟe, een
project begeleider op Hbo-niveau, vier DTA-ers en acht gediplomeerde
asbestverwijderaars. Het materiaal is modern en bestaat uit decontaminaƟeunits waarvan twee selfsupporƟng, onderdrukmachines, meetapparatuur, asbeststofzuigers, afsluitbare opslagcontainers, rolsteigers, enz.
Tevens beschikt Asbestsanering B.V. op haar vesƟging over een permanent gecontainmenteerde ruimte voor de verwijdering van asbesthoudende materialen uit objecten als laboratoriumovens, brandkasten,
branddeuren, cv-ketels, enz.

Voorts voert Asbestsanering
bv haar werkzaamheden uit
met gediplomeerd personeel,
dat medisch gekeurd is.
De werkzaamheden staan
onder leiding van een
DTA-er, (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) en het
in te ze en materieel en
materaal is voorzien van de
juiste cer ficaten.

Ac viteiten
Asbestsanering B.V. is in haar dienstverlening een volwaardige partner,
die meedenkt en meedoet en waar nodig verantwoordelijkheid draagt.
Ons kernwoord is beheersing, beheersing van kennis, organisaƟe,
materieel, planning en kosten. Kortom beheersing van kwaliteit en resultaat.
Onze dienstverlening omvat:
advisering inzake asbestsverwijdering
advisering inzake sloopwerkzaamheden
inventariserend onderzoek op basis van experƟse
verwijdering van:
• asbesthoudende vloerbedekking
• asbestcement golfplaten
• asbesthoudende gevelbekleding
• asbesthoudende isolaƟes, brandwering
• scheidingswanden, enz.
inzameling zwerfasbest
verwijdering van asbest uit objecten
afvoer van asbest houdend materialen
aanbrengen asbestvrije brandwering
sanering asbesthoudende grond
sanering asbesthoudend puin
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