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HUIS-AAN-HUISINZAMELING 

ASBESTHOUDEND AFVAL 
 

  
Asbest is schadelijk voor de gezondheid en werd in het verleden veel toegepast in 
Vlaanderen.   Het is terug te vinden in woningen onder andere in cementgolfplaten, 
dakleien, gevelleien, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en 
afdichtkoorden voor kacheldeuren.  
 
Er zijn twee soorten asbest.  Ongebonden asbest : producten waarin het asbest min of 
meer los zit, dit komt zeer gemakkelijk vrij als het materiaal verweerd is of bewerkt 
wordt (vb. asbestkoord, asbestvilt of -karton). Ongebonden asbest kan je niet zelf op 
een veilige manier afbreken, doe in dergelijke gevallen beroep op een professionele 
asbestverwijderaar.  Hechtgebonden asbest : hier zitten de asbestvezels sterk 
verankerd in het dragermateriaal (vb. asbestcement in golfplaten, leien en buizen). 
Hechtgebonden asbest dat niet beschadigd of verweerd is kan je zelf verwijderen 
zolang je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen. 
 
Om die reden biedt IVLA de dienstverlening aan waarbij hechtgebonden asbest veilig 
aan huis afgehaald wordt in speciaal daarvoor voorziene asbestplatenzakken + gratis 
preventiekit 
(beschermingspak, handschoenen en een masker). 
 

 
1. Bel naar het groene nummer : 0800 90 270 (IVLA-infolijn) om een asbestplaatzak te 
bestellen. 
2. Na betaling van €40 wordt de platenzak aan huis geleverd. De prijs omvat de 
aankoop van de zak + preventiekit, levering, ophaling en verwerking. 
3. De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de platenzak zal opgehaald worden.  
4. Vul de asbestplaatzak (zie handleiding verder) en biedt de platenzak aan op de dag 
van de ophaling.  
 
 

Hoe de asbestplaatzakken bestellen ? 
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1. Alleen asbesthoudende 
golfplaten worden ingezameld 
aan huis. 
 

Asbestleien, gewone golfplaten en andere 
Asbesttoepassingen worden niet meegenomen. 

2. Eens je zak gevuld is kan die 
niet 
Meer verplaatst worden. 

Wetende dat een gevulde zak zo’n 500 kg kan 
wegen is het belangrijk de zak te vullen op de 
plaats waar hij opgehaald zal worden (aan de 
straatkant) 
 

3. Bied de zak aan op dezelfde 
plaats waar je je ander afval 
aanbiedt voor ophaling aan huis. 

Onze ophalers nemen alleen zakken mee die 
aangeboden worden op openbaar domein. De 
zak moet bereikbaar zijn voor de kraan. Plaats 
de zak dus niet in je tuin of achter een 
omheining. 
 

4. Let op dat de draaglinten niet 
onder de zak liggen. 

Let voor het vullen van de zak er zeker op dat de 
draaglinten niet onder de zak liggen, anders kan 
de ophaler de zak niet optillen. Leg de linten na 
het vullen bovenop de zak (zie instructies 
verder). 
 

5. De plaatzak aanbieden op 
openbaar domein.  

Zolang je passanten niet hindert bij het 
aanbieden van de zak, kan je de zak op dezelfde 
plaats als je andere huis-aan-huis afval 
aanbieden. Voor uitzonderingen dient er een 
aanvraag ingediend te worden bij de gemeente 
(inname openbaar domein) 
 

6. Gooi je beschermende 
kleding ook in de plaatzak.  

Zo ga je verdere verspreiding van de 
asbestvezels tegen. Jezelf eerst bevochtigen 
zodat eventueel losgekomen vezels niet gaan 
rondwaaien mag zeker ook.  
 

 

Handleiding – Waar moet je zeker op letten ? 
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1. Veiligheid eerst 2. Leg de zak helemaal 

open 
3. De linten mogen 
niet onder de zak 
liggen 

4. Vul de zak 

 

 
 

 

 

 

 

Schik de platen 
meteen correct ! 
 
- De hoeken van de 
zak goed vullen 
 
- Kleinere platen 
geschrankt leggen 
 
- Overschrijdt de max. 
laadhoogte niet (zie 
rode indicaties 
binnenin)  
 

5. Beschermkledij 
moet ook in de zak 

6.Leg de binnenflap 
toe 

7. Knoop de linten toe 8. Leg de buitenflap 
toe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Sluit de rits 10. Leg alle linten 
bovenop de zak 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hoe de asbestzak correct aanbieden ? 


