
Informatie over asbest

Is asbest gevaarlijk? 
Asbest is alleen gevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen.  
Dit zijn heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met  
het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels 
kan na lange tijd kanker ontstaan. Hoe schadelijk asbest is 
hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die wordt  

ingeademd tijdens een mensenleven. Het inademen van 
vezels kan gebeuren bij het weghalen, wegbreken of  
doorboren van het asbest. Dit is dan ook verboden.  
Doet u dit toch? Dan brengt u uw gezondheid in gevaar 
en overtreedt u de wet.  

Vóór 1994 werd er asbest gebruikt in de woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vloerzeil of vensterbanken. 
Inmiddels is bekend dat asbest een risico voor de gezondheid kan zijn. Na 1994 is het gebruik van asbest dan 
ook verboden. 

Informatie over al onze woningen en andere zaken vindt u op onze website www.habekowonen.nl



Informatie over asbest

Waar let ik op bij het klussen in de woning?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn ‘asbest- 
verdacht’. Hiermee bedoelen we dat de kans bestaat  
dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens 
de bouw van de woning. Uiteraard zit niet in elke 
‘verdachte’ woning ook echt asbest. Als bewoner herkent 
u asbest helaas meestal niet. De aanwezigheid van asbest 
kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek 
in een laboratorium door daarvoor opgeleide mensen. 
Wilt u klussen en twijfelt u? Laat u dan vooraf informeren 
door Habeko wonen.

Waar kan asbest voorkomen?
1.  Dakplaten, dakpannen, golfplaten  

(bijvoorbeeld op schuurdaken).
2.  Zolderisolatie, thermische isolatie leidingwerk.
3.  Afdichtmaterialen, kit/stopverf bij kozijnen,  

vensterbanken. 
4.  Gevelpanelen, borstwering.
5.  Lijm achter tegels in badkamer en keuken. 
6.  Afdichtmaterialen in keukengeiser, cv ketel,  

moederhaard, gevelkachels. 
7.  Vinyltegels (gemarmerd) of vloerzeil vastgelegd  

met asbesthoudende lijm.

Zorg dat asbest onbeschadigd blijft!
Verwijder asbest nooit zelf en zorg ervoor dat het mate-
riaal onbeschadigd blijft. Ga er dus niet in hakken, boren, 
zagen of schuren. Niet alleen brengt u uw gezondheid en 

Niet doen | Beschadig het asbesthoudend materiaal niet
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die van uw medebewoners in gevaar, u bent ook nog  
eens strafbaar. Alleen officiële asbestsaneerders mogen 
asbest verwijderen. 

Wat doe ik met asbest in de woning als ik  
ga verhuizen?
Als u gaat verhuizen, komt een medewerker van 
Habeko wonen bij u langs. Wij bespreken dan met u 
hoe u de woning oplevert als u de sleutel inlevert. 
Is er asbest in de woning? Haal dit er dan niet zelf uit! 
Habeko wonen zorgt ervoor dat een gespecialiseerd 
bedrijf het asbest weghaalt. 

Ik wil graag meer informatie over 
asbest in de woning
Belt u ons dan gerust. Wij zijn op werkdagen
bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur op telefoon-
nummer 0172 583 111.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
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