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“Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: 
totale ontzorging”



Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt.  

De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. In Nederland zijn veel toegepaste 

soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Vanwege de goede bouweigenschappen van asbest zoals brandwerendheid en isolatie is het tot 1993 

in veel bouwmaterialen toegepast. De asbesthoudende materialen werden gebruikt in gebouwen 

en woningen, maar ook in huishoudelijke apparaten. Later werd algemeen bekend, dat asbest grote 

risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Regelgeving

De gezondheidsrisico’s van asbest zijn vanaf de jaren ‘70 bekend. De wet- en regelgeving is hierop 

aangepast, waardoor het gebruik van asbest verboden werd per 1 juli 1993. Vanaf 2040 wil de 

overheid geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Om dit doel te halen, voert de overheid vanaf 2024 

een verbod op asbestdaken. Alle asbesthoudende daken in Nederland moeten dan vervangen zijn.

Asbest herkennen

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking 

van het materiaal kan dat niet meer. Uitsluitend laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven. 

Er zijn twee soorten: Hechtgebonden asbest, waarbij de asbestvezels stevig vastzitten in het 

materiaal. Is het materiaal in goede staat, dan levert het geen direct gevaar op. Bij losgebonden asbest 

is dit anders. De asbestvezels zitten niet vast aan het materiaal en kunnen gemakkelijk vrijkomen.  

De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor veel groter. 

Werkzaamheden op maat

Wij bieden uw voor elk asbestvraagstuk een totaaloplossing, van asbestinventarisatie, verwijdering 

en herstelwerkzaamheden.

Asbest: Veilig aan de slag!
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“Kracht door samenwerking”



Alle werkzaamheden uitgevoerd door drie specialisten, elk met zijn eigen expertise, en toch één 

aanspreekpunt? Dat is Asbest Totaal Herstel! Wij zijn een samenwerkingsverband onder het motto: 

Tijdbesparend, veilig en kostenefficiënt. 

Veilig, alles onder één dak

Asbestinventarisatie, advies, verwijdering en herstel. Alle te verrichten werkzaamheden, van 

asbestinventarisatie tot oplevering, stemmen wij zorgvuldig op elkaar af. Hierdoor wordt u volledig 

ontzorgd. U kunt zich voorstellen dat een project een stuk efficiënter wordt uitgevoerd, waardoor er 

een flinke tijdwinst wordt geboekt. 

Optie

Werkt u altijd samen met een vaste partner die één van de werkzaamheden uitvoert? Geen punt! Bij 

Asbest Totaal Herstel kunt u kiezen van welke diensten u gebruik wilt maken. 

Opdrachtgevers

Asbest Totaal Herstel - Partner in asbestzaken. Wij werken voor professionele beheerders van 

woningen en gebouwen, zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, VvE’s, overheden, 

eigenaren van onroerend goed en particulieren.

Asbest Totaal Herstel: één aanspreekpunt

HERSTELINVENTARISATIE VERWIJDERING
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“Volledige ontzorging bij 
asbestprojecten”



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op een aantal manieren is ons team gericht op duurzaam bouwen. Met het oog op de toekomst 

richten wij ons op een goede leefomgeving. Dit doen we onder andere door afvalstromen te scheiden 

en aandacht te hebben voor de CO2 uitstoot van onze bedrijfsbussen. Ook zijn we aangesloten bij 

initiatief Meer met Minder. Dit betekent dat we u kunnen adviseren, gebouwen te optimaliseren op 

energiegebied.

Duurzame relatie

Graag bouwen we een langdurige relatie op, waarbij we in een open dialoog samen nieuwe manieren 

bedenken om duurzaamheid verder toe te passen.

Opleiden & Ondersteunen

Van groot belang voor de toekomst is dat er voldoende vakbekwaam personeel beschikbaar blijft 

binnen de bouwwereld. Wij zijn als erkend leerbedrijf aangesloten bij SBB.

Klaver Asbestinventarisaties en Advies Anton van Dijk Milieutechniek Aannemingsbedrijf G. Bruijnes

Uiteraard is ons team gecertificeerd voor de specifieke werkzaamheden. Verwijderen van Asbest 

doen we op een veilige manier, waarbij we de wettelijke voorschriften nauwlettend volgen.  

Graag stellen wij ons voor!

Gecertificeerde partners
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“Wij staan garant voor een helder 
advies en een optimaal resultaat”

Anton Hoogendoorn, 

directeur Klaver Asbestinventarisaties en Advies



Klaver asbestinventarisaties en advies

Jan Steenlaan 5C   |   3723 BS, Bilthoven   |   084 874 52 44   |   info@klaverasbest.nl   |   www.klaverasbest.nl

Klaver Asbestinventarisaties en Advies

Bij sloop of renovatie is het vanuit wet- en regelgeving verplicht voorafgaand een asbestinventarisatie 

uit te laten voeren. Een volledig asbestonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een asbestin-

ventarisatiebedrijf dat in het bezit is van een SC-540 certifi caat. Bij een volledige asbestinventarisatie 

wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materia-

len in een gebouw of object aanwezig zijn. 

Risicoanalyse & onderzoekniveaus

Voor renovatieprojecten bieden wij verschillende typen onderzoeken aan. Dit kan variëren van een 

quickscan tot een volledige asbestinventarisatie met risicobeoordeling.

Stappenplan Asbestinventarisatie conform SC-540

• uitvoeren van deskresearch. Documenten van de eigenaar worden bestudeerd op aanwijzingen 

 of er asbesthoudende / asbestverdachte materialen zijn toegepast;

• interview met de eigenaar / beheerder om de historie van het bouwwerk, constructie, object of 

 installatie op het gebied van asbest te achterhalen;

• inspectie op de projectlocatie;

• monstername van asbestverdachte materialen;

• analyse van de genomen monsters door een RvA geaccrediteerd laboratorium;

• rapportage met bevindingen, resultaten analyses, locaties waar het asbest zich bevindt, foto’s en 

 adviezen voor asbestverwijdering.
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“Asbest moet deskundig 
verwijderd worden” 

Anton van Dijk, 

directeur Anton van Dijk Milieutechniek 



Anton van Dijk Milieutechniek BV

Klompenmakersweg 5   |   3449 JB, Woerden   |   Postbus 273   |   3440 AG, Woerden   |   0348 42 18 50   |   info@antonvandijk.nl   |   www.antonvandijk.nl

Anton van Dijk Milieutechniek

Anton van Dijk staat al meer meer dan 25 jaar voor u klaar! Onze aanpak is deskundig, slagvaardig en 

klantgericht. Wij voeren uw opdracht volgens afspraak uit.

Asbestverwijdering

Wij zijn een specialist in het zorgvuldig verwijderen en afvoeren van asbest. Asbestverwijdering 

vraagt om een grondige, veilige aanpak door een gecertificeerd bedrijf. Anton van Dijk heeft voor alle 

denkbare situaties een passende oplossing.

Een certificaat is voor ons meer dan een verplicht bewijs van bekwaamheid. Verantwoordelijkheid en 

veiligheid implementeren we in ons bedrijf door goede scholing en training van onze medewerkers. 

Kwaliteit, zekerheid en duidelijkheid staan bij al onze activiteiten voorop. 
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“Al meer dan 30 jaar een betrouwbare partner” 

Edwin Bruijnes, 

directeur Aannemingsbedrijf G. Bruijnes 



Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV

Koperweg 27   |   2401 LH, Alphen aan den Rijn   |   0172 44 40 00   |   bruijnes@meerdanbouwen.nl   |   www.meerdanbouwen.nl

Aannemingsbedrijf G. Bruijnes

Degelijkheid, betrouwbaarheid en vakmanschap zijn kenmerkend voor onze werkwijze. 

Persoonlijke benadering

De relatie met onze opdrachtgever vinden wij belangrijk. Op een open manier met elkaar 

communiceren werkt voor ons het prettigst. Heeft u bijzondere wensen? U kunt deze altijd bespreken. 

Onze vakmensen zijn u graag van dienst. 

Zorgvuldigheid en meedenken

Van nieuwbouw en renovatie tot onderhoud en schadeherstel. We leggen de lat hoog voor onze 

bouwactiviteiten. Of het nu gaat om projecten of periodieke werkzaamheden. Uitsluitend vakmanschap, 

goede service en heldere afspraken zijn de basis van onze aanpak. Ontwerp, vergunning, bouw, kwaliteit, 

oplevering etc. Als klant kunt u dat met een gerust hart aan ons toevertrouwen.
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“Van het begin tot het einde zijn 
wij betrokken bij het project”



Graag gaan we het gesprek aan!

Nog even de voordelen van Asbest Totaal Herstel:

 Eén aanspreekpunt. Van inventarisatierapport, verwijderen tot herstel. Ons team van 

 adviseurs en vakmannen staan voor u klaar! 

 Tijdwinst. Door de korte lijnen en interne afstemming worden alle werkzaamheden 

 snel, veilig en effi  ciënt uitgevoerd. Van asbestinventarisatie tot oplevering: u bent 

 geheel ontzorgd!

 Altijd openheid over de kosten!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met ons op.

R.N. (Richard) Ruessink

T 085 - 48 95 840 

E info@asbesttotaalherstel.nl

W www.asbesttotaalherstel.nl
“Van het begin tot het einde zijn 
wij betrokken bij het project”

ASBEST TOTAAL HERSTEL
INVENTARISATIE • VERWIJDERING • HERSTEL

15



Duitslandweg 7

2411 NT  Bodegraven

T 085 - 48 95 840

info@asbesttotaalherstel.nl
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