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Asbest 
 

Over asbest doen veel verhalen de ronde. Maar wat is 

asbest eigenlijk en waar kan het zitten? En minstens even 

belangrijk: wat moet u doen als u vermoedt asbest in huis 

te hebben? In deze flyer leest u handige informatie en de 

meest gestelde vragen én antwoorden op een rij. 

Waar zit asbest?
Woningen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen asbesthoudende materialen 

bevatten, bijvoorbeeld in daken, plafonds, vensterbanken, vloerluiken en riole

ringen. Verder is het gebruikt als brandwerend materiaal in meterkasten, rond 

schoor stenen, ventilatiekanalen, cvketels en gevelkachels. Ook is het te vinden  

in sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en  
niet-hechtgebonden asbest?
Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niethechtgebonden:

•  Hechtgebonden: de asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal en komen 

nauwelijks vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt gesloopt of 

bewerkt. 

•  Niethechtgebonden: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks aan het materiaal 

gebonden en kunnen gemakkelijk vrijkomen. Deze vorm van asbest is sinds  

1983 nauwelijks meer gebruikt.

Is asbest gevaarlijk? 
Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelijke vezeltjes komen pas  

vrij zodra het materiaal wordt aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, breken, 

boren of schuren.

 

Wat is asbest? 
Asbest is een bouwmateriaal, dat  

in het verleden veel is toegepast  

in gebouwen en woningen. Het

was sterk, slijtvast, isolerend 

en goedkoop. Sinds juli 1993 is 

vanwege gezondheidsrisico’s het

gebruik van asbest verboden. 

 

Hoe kunnen asbestvezels 
vrijkomen? 

Als hechtgebonden asbest, zoals 

platen, op een ondeskundige 

manier wordt gesloopt of bewerkt,

kunnen er asbestvezels vrijkomen. 

Denk bijvoorbeeld aan schuren, 

boren, zagen en breken. Dan

kunnen vezels in de lucht komen, 

daar blijven zweven en vervolgens 

worden ingeademd. Om dat te

voorkomen zijn door de overheid 

strenge regels opgesteld.

Voor het verwijderen van asbest

werkt Intermaris alleen samen

met gecertificeerde bedrijven in

asbestverwijdering.

Lees verder op de achterzijde



Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de  

vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. De kans op  

ziekte is zeer klein als men maar korte tijd in aanraking  

is geweest met asbest.

Wat doet Intermaris?
Intermaris inventariseert op welke plaatsen asbest voor

komt in haar huurwoningen. Deze inventarisatie doen wij 

steeksproefgewijs als er een woning vrij komt of tijdens 

 onderhoudswerkzaamheden. Het is goed mogelijk dat uw 

huurwoning niet geïnventariseerd is maar bijvoorbeeld 

 eenzelfde type woning in uw straat. Asbest dat risico’s 

 oplevert, verwijderen wij direct. Is er sprake is van niet

hechtgebonden asbest met een hoog risico, dan laten wij 

dit altijd verwijderen. Hecht gebonden asbest levert veelal 

geen gevaar op zolang het niet bewerkt wordt. Deze vorm 

van asbest laat Intermaris door gespecialiseerde be drijven 

weghalen. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij planmatig 

onderhoud of verbetering van de woning. Hechtgebonden 

asbest dat zich op plekken bevindt waar nooit iets mee 

 gebeurt en/of dat niet bereikbaar is, verwijderen we niet.

 Meer informatie?
Meer informatie over asbest, actueel nieuws en gezondheids

risico’s vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest 

WAT KAN IK ZELF DOEN? 

ZELF ASBESTHOUDEND MATERIAAL VER-

WIJDEREN IS GEVAARLIJK EN VERBODEN. 

WILT U IETS VERANDEREN IN UW WONING 

EN VERMOEDT U DAT U BIJ UW KLUS 

 ASBEST BENT TEGENGEKOMEN? OF DENKT 

U BESCHADIGD OF NIET-HECHTGEBON-

DEN ASBEST IN HUIS TE HEBBEN? BEGIN 

DAN VOORAL NIET UW KLUS, MAAR NEEM 

 CONTACT OP MET INTERMARIS. 

Volgens overheidsregels moet u asbest -

houdend materiaal dat u jaren geleden zelf 

heeft aangebracht ook weer zelf (laten) 

verwijderen. Bijvoorbeeld asbesthoudende 

vloerbedekking of hittewerende wand-

bekleding achter gevelkachels. Maar wij 

vinden het belangrijk dat het asbest veilig 

wordt verwijderd. Daarom nemen wij die 

verantwoordelijkheid van u over. Intermaris 

vindt dat deze regel teveel risico oplevert 

voor uw gezondheid. Wij nemen deze taak 

van u over als u gaat verhuizen. 


