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Omvang van het onderzoek: 

☐ gehele bouwwerk of object 

☐ gedeelte van bouwwerk of object 

☒ bouwwerk of object en gebied rondom 

bouwwerk of object 

☐ uitsluitend gebied rondom bouwwerk of 
 object 
 
 
Het rapport is wel/niet geschikt voor de volgende  
doelen:

☐ niet geschikt voor asbestverwijdering, 
      risicobeoordeling noodzakelijk 

☒ geschikt voor uitsluitend de verwijdering van 

 het in dit rapport genoemde asbesthoudende 
 materiaal  

☐  geschikt voor renovatie zonder de 
 bouwkundige integriteit aan te tasten 

☐ geschikt voor volledige renovatie of 
 totaalsloop 
 
 
Risicobeoordeling: 

☒  Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en         
verbouw (SMA-rt) 

☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 
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1 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Eneco heeft Best4best een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Raaigras 
99 te Houten. (Calamiteit) 
De inventarisatie is uitgevoerd op 6 en 7 oktober 2017 door de heer F. Bruinsma.  
Het betreft een warmtekrachtcentrale. 
De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de eisen van het Certificaat 
Asbestinventarisaties.  
 
 

1.1 Algemeen 
 
Dit is een rapportage van een onderzoek van direct waarneembaar asbest conform het 
Certificaat Asbestinventarisaties inclusief risicobeoordeling. Bij dit onderzoek is licht 
destructief onderzoek uitgevoerd, waardoor de gebruikswaarde van het gebouw niet is 
aangetast. Dit rapport moet, indien langer dan drie jaar na de publicatiedatum, voorafgaand 
aan gebruik worden geactualiseerd. Alleen aan het originele rapport kunnen rechten worden 
ontleend. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 
Een asbestinventarisatierapport dient als basis voor het indienen van een sloopmelding voor 
het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk. 
 
De asbestinventarisatie kan beperkt worden tot het te bouwen/op te richten containment 
en omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen 
visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de 
eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. 
Materialen die wel asbestverdacht zijn binnen of buiten het werkgebied dienen beschreven 
te worden in het inventarisatierapport met het advies tot het uit laten voeren van een nader 
onderzoek.   
 

Best4best is gecertificeerd als deskundig inventarisatiebedrijf. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform Bijlage XIIIa van Artikel 
4.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 30-11-2016, ook wel de 
SC-540 genoemd. De naleving hiervan wordt periodiek getoetst door 
externe auditors van certificerende instellingen. Het certificaat is 
geregistreerd onder nummer 01.D010041.01 bij TÜV Nederland QA B.V. 
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1.2 Aanleiding 
 
De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het inzichtelijk maken van de mogelijk aanwezige 
asbesthoudende materialen.  
 
Het gehele pand alsmede het bijbehorende terrein en een belendend perceel en straat zijn 
geïnventariseerd. De volgende asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen: 
 
  Tabel 1.1 Asbesthoudende materialen en constructies 

Monstercode Omschrijving materiaal Geschatte 
hoeveelheid 
m2/m1/stuks 

Bevestiging Risicoklasse* 

M21 Grit (op pallet) Ca 1 m3 Los 2 

M24 Grit (op terrein en 
daken etc) 

Ca 2400 m2 Los 2 

M25 Grit (in de straaltent) Ca 3200 m3 Los 2 

     

     

     

     

 
Een compleet kwantitatief overzicht is vastgelegd in hoofdstuk 4.4 Bronbladen. 
 
 
Op 1 januari 2017 is een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking 
getreden. Hierdoor zijn de regels die gelden bij de verwijdering van asbest meer in 
overeenstemming gebracht met de risico’s die kunnen optreden. Hoe hoger het risico dat 
gevaarlijke asbestvezels vrijkomen, hoe uitgebreider de maatregelen die genomen moeten 
worden om werknemers te beschermen. De risicocategorie voor de verschillende 
asbestbronnen wordt door het gecertificeerd asbestinventarisatiebureau bepaald aan de 
hand van het bepalingsprogramma SMA-rt en http://www.infomil.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infomil.nl/


   

17F440 

 

3 

 

 
In de onderstaande tabel zijn de uitsluitingen en beperkingen weergegeven van het 
onderzochte bouwwerk/object.  
 
  Tabel 1.2 Beperkingen en uitsluitingen 

 Ruimte, bouwkundige delen Reden van 
uitsluiting/beperking 

Betekenis voor het 
onderzoek 

 Zolder   

 Kelder   

 Kruipruimte   

 Energieruimte (GEB)   

 Gierkelder   

 Ruimten achter vaste 
inventaris 

  

 Dak i.v.m. veiligheid Deskundig 
Inventariseerder Asbest 

  

 Dakbedekking i.v.m. lekkage   

 Onder vaste vloerbedekking, 
zoals gelijmde vloerbedekking 
en laminaat 

  

 Visueel waarneembare 
asbestverdachte materialen 
aangetroffen in de volgende 
ruimte, namelijk ….. 

  

 Overig namelijk   

X Conclusie: Er zijn geen beperkingen en uitsluitingen. 
Alle ruimten, voor zover relevant voor dit onderzoek, waren toegankelijk en zijn 
onderzocht. 
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1.3 Conclusie 
 
Deze rapportage is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport 
genoemde asbesthoudende materialen welke onderdeel zijn van het volgens de opdracht 
te onderzoeken gebied. 
 
In tabel 1.1 is een volledige opsomming vermeld van alle geïnventariseerde 
asbesthoudende materialen, inclusief gegevens en risicoklasse. 
 
Uit de resultaten blijkt dat een spoedeisende asbestsanering noodzakelijk is.  
 
De monsters genomen buiten het terrein van de centrale kunnen als representatief voor 
dat gebied worden beschouwd en daar is dan ook geen verdere actie noodzakelijk.  
 
Dit geldt niet voor het eigen terrein rondom het gebouw, aangezien daar wel enkele 
monsters duidelijk verontreinigd zijn mag er, zeker gezien de hoeveelheden straalgrit, 
gevoeglijk van uit worden gegaan dat het gehele terrein inclusief daken en filters van de 
luchtinlaat verontreinigd zijn met het asbesthoudende grit. 
En deze dienen dan ook gereinigd te worden.  
 
Voor de bemonsterde plaatsen waarbij asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen 
geldt dat de verwijdering dient te geschieden volgens de in de productbladen (bij 4.4 
Bronbladen) gestelde voorwaarden. 
 
 
 

1.4 Aanbevelingen asbestinventarisatie  
 

• Tijdens de inventarisatie zijn visueel restanten niet-hechtgebonden asbesthoudende 
materialen aangetroffen. Dit is aanvullend ingekaderd met kleefmonsters conform ISO 
1600027 en geanalyseerd (SEM/RMA). 

• Aanbevolen wordt om een beheersplan op te stellen voor het aangetroffen asbest. 

• Aanbevolen wordt om de asbesthoudende materialen zo snel mogelijk op te ruimen 
ivm de kans op verstuiving naar belendende percelen . 

• In het huidige gebruik van de locatie is onmiddellijke verwijdering of afscherming  
direct noodzakelijk.  
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1.5 Aanbevelingen destructief onderzoek  
 
In tabel 3 zijn de locaties vermeld welke niet onderzocht zijn op de aanwezigheid van 
asbesthoudende materialen. Er bestaat echter een redelijk vermoeden dat asbest aanwezig 
is op deze locaties. De locaties zijn niet onderzocht, aangezien hiervoor destructieve 
handelingen noodzakelijk zijn.  
 
  Tabel 1.3 Vermoeden verborgen asbest 

 Plaats vermoeden verborgen asbest Te verwachten asbesthoudende 
toepassing 

 Ingemetselde of in beton gegoten 
materialen 

 

 Holle ruimten onder de vloer  

 Rioleringen  

 Ruimten tussen spouwmuren  

 Aansluitingen van dragende wanden en 
vloeren 

 

 Aansluitingen van de kozijnen 
(stelplaten/vochtstroken/lijm in stalen 
kozijnen) 

 

 Rookafvoerkanalen  

 Achter wand- en plafondbetimmering  

 Mofverbindingen van gietijzeren riolering  

 Koven en schachten  

 In kolommen en/of achter betimmering 
kolommen 

 

X Er bestaat geen vermoeden dat er op bovengenoemde plaatsen, voor zover relevant 
voor dit onderzoek, nog verborgen asbest  gevonden wordt, daarom is een destructief 
vervolgonderzoek in dit geval niet noodzakelijk. 

 
Ondanks dat de inventarisatie systematisch en door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd 
kan Best4best niet garanderen dat er tijdens renovatie, restauratie- of sloopwerkzaamheden 
geen asbesthoudende materialen/producten worden aangetroffen. 
 
Tot de sloop of sanering mogen de asbesthoudende materialen niet gemanipuleerd, 
beschadigd of worden bewerkt. Verdere voorzorgsmaatregelen, behalve bovenstaande, 
worden tot de sloop niet noodzakelijk geacht. Veelal is het wettelijk verplicht om deze 
verwijdering van het asbesthoudend materiaal voorafgaande aan de sloop te laten 
plaatsvinden. Veelal is het wettelijk verplicht om deze sanering door een gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren.  
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Desgewenst kan Best4best een gecertificeerd verwijderingsbedrijf in overleg met de 
opdrachtgever selecteren en de sloop begeleiden. Het is aan te bevelen vanwege het asbest 
op diverse plaatsen in het gebouw, alle asbesthoudende materialen te laten merken voordat 
sloop zal plaatsvinden. Desgevraagd kan Best4best deze markering op de asbesthoudende 
materialen aanbrengen. 
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2 Inleiding 

2.1 Omschrijving van de opdracht 

In opdracht van Eneco heeft Best4best een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Raaigras 
99 te Houten. ( Calamiteit) 
De inventarisatie is uitgevoerd op 6 en 7 oktober 2017 door de heer F. Bruinsma.  
Het betreft een warmtekrachtcentrale. 
De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de eisen van het Certificaat 
Asbestinventarisaties.  
 
Best4best heeft geen banden met de opdrachtgever, of met belanghebbenden bij de 
asbestinventarisatie, waardoor zich geen strijdigheid met het Certificaat 
Asbestinventarisaties kan voordoen. Best4best garandeert hierbij geheimhouding van alle 
gegevens die bij een asbestinventarisering verkregen zijn. Deze gegevens zijn en blijven 
eigendom van de opdrachtgever.  
 
 

2.2  Aanleiding 
 

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het inzichtelijk maken van de aanwezige 
asbesthoudende materialen ten behoeve van de mogelijke verontreiniging van gebouwen en 
terrein door de uitgevoerde straal werkzaamheden met mogelijk asbesthoudend “Grit”  
 
 

2.3 Doel 
 
Het doel van het onderzoek is het lokaliseren van de asbesthoudende en asbestverdachte 
materialen, welke met licht destructieve handelingen waarneembaar zijn, in het 
pand/object/gebouwdeel en tevens aangeven in welke risicoklasse de sanering moet 
worden uitgevoerd. 
 
De scope van dit onderzoek heeft zich gericht op het onderzoeken van een mogelijke asbest 
verontreiniging van het terrein, de gebouwen, daken en luchttoevoerfilters en de aanwezige 
voertuigen. Derhalve is deze opdracht dan ook compleet als zodanig uitgevoerd.   
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3 Onderzoeksopzet 

De asbestinventarisatie is door Best4best uitgevoerd conform Certificaat 
Asbestinventarisaties. 
De deskresearch heeft plaatsgevonden door bestudering van de door de opdrachtgever 
beschikbaar gestelde informatie, zoals bouwtekeningen, bestekken, indien beschikbaar 
voorgaande asbestinventarisaties en dergelijken.  
 
Ten behoeve van de inventarisatie worden de volgende handelingen verricht: 

• Bestaande tekeningen bestudeerd; 

• Bestaande bestekken bestudeerd; 

• Historisch onderzoek verricht; 

• Betrokkenen geïnterviewd; 

• De locatie geïnventariseerd, waarbij de asbestverdachte materialen visueel worden 
geïnspecteerd; 

• Monsters genomen van de asbestverdachte materialen; 

• Analyses verzonden naar en uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium; 

• De locaties vastgelegd waar asbest is aangetroffen (tekeningen en foto’s). 
 

3.1 Inspectie 

Binnen Best4best is door de jaren heen de benodigde kennis aanwezig op het gebied van 
asbest en bijbehorende asbestinventarisaties. Tijdens een asbestinventarisatie worden, met 
name slecht of niet direct zichtbare delen van het gebouw of installatie(s), steekproefsgewijs 
onderzocht. Dit met de bedoeling om het aanwezige asbest zo volledig mogelijk in kaart te 
brengen. Hoewel Best4best de inventarisatiewerkzaamheden door deskundig personeel en 
met de vereiste zorg laat uitvoeren, kan niet uitgesloten worden dat bij eventuele 
sloopwerkzaamheden toch nog enkele asbesthoudende elementen aangetroffen worden, 
die in de asbestinventarisatie niet zijn gedetecteerd. 
 
De gegevens uit het deskresearch zijn door de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) 
gebruikt tijdens de visuele inspectie. Hierbij zijn van de aangetroffen asbestverdachte 
materialen monsters genomen en geregistreerd op onderzoeksplan. Monstername bestaat 
uit het afbreken van een klein deel van asbestverdachte materiaal (M01, M02, etc) en/of 
door het nemen van een kleefmonster van asbestverdacht stof (K01, K02, etc). Tevens 
neemt de DIA foto’s van de asbestverdachte materialen en/of constructies.  
 
Indien monstername op de locatie niet mogelijk is, wordt het asbestverdachte materiaal 
beschreven als asbesthoudend (V01, V02, etc). Van alle visueel herkenbare identieke 
materialen is minimaal één representatief monster per materiaalsoort genomen. Van de 
identieke materialen wordt als volgt verwezen naar het oorspronkelijk genomen monster: 
“als M01, als M02,“ etc. 
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3.2 Analyse asbestverdacht materiaal 

De materiaal- en/of stofmonsters zijn door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest. Met behulp van polarisatie-microscopie (NEN 5896) is het type 
asbest vastgesteld en is de concentratie alsmede de hechtgebondenheid ingeschat. De 
hechtgebondenheid geeft aan in hoeverre de asbestvezels uit het materiaal kunnen 
vrijkomen. 
 
De stofmonsters zijn door middel van Scanning Elektronenmicroscopie (SEM) en X-ray micro-
analyse (XRMA) onderzocht. De analyse heeft tot doel de concentratie aan asbestvezels vast 
te stellen. De analyse is uitgevoerd conform NEN 2991 en ISO 14966.  
 

3.3 Indeling in risicoklassen bij verwijdering 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit worden drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een 
eigen specifiek veiligheidsregime. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest 
is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal 
vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen: 
 

• Risicoklasse 1: zijn alle bronnen die bij de verwijdering onder de verwachte 
asbestvezelconcentratie van 2.000 vezels/m3 blijven.  

• Risicoklasse 2: zijn alle asbesthoudende producten waar alleen chrysotiel in zit en bij 
de verwijdering een verwachte asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 
vezels/m3.  De oude vrijgave conform NEN 2990 is hier geldig, vrijgave mag met 
Fasecontrast microscopie. 

• Risicoklasse 2A: zijn alle asbesthoudende bronnen waar een amfibool asbest met een 
massapercentage van meer dan 2% in is verwerkt en bij de verwijdering een verwachte 
asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 vezels/m3. 

 
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande 
tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld. 
 
  Tabel 3.1 Risicoklasse indeling voor verwijdering 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit.4 

1 Licht regime, vergelijkbaar met de oude 
“vrijstellingsregelingen” 

Art. 4.44  

2 Standaardregime conform het Certificaat Asbestverwijderaars Art. 4.48 

2A Verzwaard regime conform het Certificaat Asbestverwijderaars, 
uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” niet 
hechtgebonden amfibool materialen zoals spuitasbest, leiding- 
en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton 

Art. 4.53a 
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De risicocategorie van de tijdens de onderhavige asbestinventarisatie aangetroffen 
asbesthoudende materialen en constructies is vastgesteld met behulp van het 
bepalingsprogramma SMA-rt. De resultaten hiervan zijn weergegeven tabel 1.  
In bijlage 5 zijn de SMA-rt uitdraaien bijgevoegd.  
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4 Resultaten  

Een overzicht van de onderzoekslocatie met daarop de situering van de verschillende te 
inventariseren gebouwen/gebouwdelen, eventuele monsternameplaatsen en 
asbesthoudende materialen zijn weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 zijn extra foto's van de 
bronomgeving opgenomen. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten bijgevoegd.  
 

4.1 4.1 Deskresearch 

Voorafgaand aan de inspectie is vooronderzoek (deskresearch) uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen in het pand/object/gebouwdeel. 
De volgende informatie is uit het deskresearch naar voren gekomen: 
 
  Tabel 4.1 Deskresearch 

Locatie gegevens Raaigras 99 te Houten 

  
Gebouw in gebruik Ja 
Bouwjaar 2003 
Bruto vloeroppervlakte Ca 878 m2 (gebouw) en ca 2400 m2 (terrein) 
Hebben in het verleden verbouwingen 
plaatsgevonden 

NVT 

Is in het verleden asbest gesaneerd Nee 
Zijn er bouwtekeningen beschikbaar Nee 
Zijn er asbestbronnen in het pand bekend Vermoedelijk het gebruikte straal grit 
Welke gegevens zijn beschikbaar gesteld 
door de opdrachtgever 

Mondelinge toelichting en plattegrond 
tekeningen. 

Zijn er bijzonderheden omtrent het te 
onderzoeken pand/object 

Geen 

Bijlage uit de offerte ontvangen van de 
opdrachtgever 

NVT 

Interview met betrokkenen Ja 

 

4.2 Inspectie en asbestverdachte materialen 

Tijdens de inspectie zijn in totaal 25 asbestverdachte materialen bemonsterd en 37 
kleefmonsterstergenomen en  ter analyse verzonden naar het geaccrediteerde 
laboratorium.  
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4.3 Verwarmingsinstallaties en machines 
 

Op de locatie zijn de volgende verwarmingsinstallaties en machines aangetroffen. Indien de 
installatie niet bekend is, wordt getracht contact op te nemen met de fabrikant en zal de 
beschikbare documentatie hiervan geraadpleegd worden. 
De volgende installaties zijn op de locatie aangetroffen: 
 
  Tabel 4.2 installaties 

Installatie Type Bouwjaar Asbesthoudend Risicoklasse 

Niet van toepassing    

     

     

     

     

     

     

4.3  

4.4 Bronbladen 
 
In de productbladen die aan het eind van dit hoofdstuk zijn opgenomen wordt een overzicht 
gegeven van de aangetroffen asbestverdachte materialen en constructies. 
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Productblad 01: 

 

Monstercode M01 

Locatie en ruimte Terrein buiten om 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 02: 

 

Monstercode M02 

Locatie en ruimte Terrein buiten om 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 03: 

 

Monstercode M03 

Locatie en ruimte Terrein buiten om 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

 

 

  

  



   

17F440 

 

16 

 

Productblad 04: 

 

Monstercode M04 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

17 

 

Productblad 05: 

 

Monstercode M05 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

18 

 

Productblad 06: 

 

Monstercode M06 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

19 

 

Productblad 07: 

 

Monstercode M07 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

20 

 

Productblad 08: 

 

Monstercode M08 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

21 

 

Productblad 09: 

 

Monstercode M09 

Locatie en ruimte School terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

22 

 

Productblad 10: 

 

Monstercode M10 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

23 

 

Productblad 11: 

 

Monstercode M11 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

24 

 

Productblad 12: 

 

Monstercode M12 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

25 

 

Productblad 13: 

 

Monstercode M13 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  



   

17F440 

 

26 

 

Productblad 14: 
 

Monstercode M14 

Locatie en ruimte Parkeerterrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

27 

 

Productblad 15: 

 

Monstercode M15 

Locatie en ruimte Parkeerterrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

28 

 

Productblad 16: 

 

Monstercode M16 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  



   

17F440 

 

29 

 

Productblad 17: 
 

Monstercode M17 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

30 

 

Productblad 18: 

 

Monstercode M18 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

31 

 

Productblad 19: 

 

Monstercode M19 

Locatie en ruimte Straat 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grond 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

32 

 

Productblad 20: 

 

Monstercode M20 

Locatie en ruimte Container met gebruikt grit 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid Ca 10 m3 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

 
 



   

17F440 

 

33 

 

Productblad 21: 

 

Monstercode M21 

Locatie en ruimte Pallet met nieuw grit in zakken 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid 1 m3 

Bevestiging Los 

Soort asbest Chrysotiel (wit) 

Percentage  0,1-2,0% 

Verweerd Zwaar 

Beschadigd Zwaar 

Hechtgebondenheid Slecht 

Buiten/Binnen sanering Buiten 

Risicoklasse 2 

Opmerkingen Er is een directe noodzaak tot saneren 

 

  

  



   

17F440 

 

34 

 

Productblad 22: 

 

Monstercode M22 

Locatie en ruimte Terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

35 

 

Productblad 23: 

 

Monstercode M23 

Locatie en ruimte Terrein 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid 1 stuks 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

36 

 

Productblad 24: 

 

Monstercode M24 

Locatie en ruimte Terreinen en daken met filterinstallatie binnen hekwerk  

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid Ca 2400 m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest Chrysotiel (wit) 

Percentage  0,1-2,0% 

Verweerd Zwaar 

Beschadigd Zwaar 

Hechtgebondenheid Slecht 

Buiten/Binnen sanering Buiten 

Risicoklasse 2 

Opmerkingen Er is een directe noodzaak tot saneren 

 

  

 
 



   

17F440 

 

37 

 

Productblad 25: 

 

Monstercode M25 

Locatie en ruimte Terrein in de tent van de gestraalde buffervaten  

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Grit 

Hoeveelheid Ca 3200 m3 

Bevestiging Los 

Soort asbest Chrysotiel (wit) 

Percentage  0,1-2,0% 

Verweerd Zwaar 

Beschadigd Zwaar 

Hechtgebondenheid Slecht 

Buiten/Binnen sanering Binnen 

Risicoklasse 2 

Opmerkingen Er is een directe noodzaak tot saneren 

 

  

  



   

17F440 

 

38 

 

 
Productblad 26: 

 

Monstercode SM01 

Locatie en ruimte Droogloopmat voor de  voordeur in school 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3 m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

39 

 

Productblad 27: 

 

Monstercode SM02 

Locatie en ruimte  Mat in de school  bij zijdeur 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

 
 



   

17F440 

 

40 

 

Productblad 28: 

 

Monstercode SM03 

Locatie en ruimte Op mat school hoofdingang 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  



   

17F440 

 

41 

 

Productblad 29: 
 

Monstercode SM04 

Locatie en ruimte Centrale hal school 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  



   

17F440 

 

42 

 

Productblad 30: 
 

Monstercode SM05 

Locatie en ruimte Op pallet stenen verpakt in folie 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

43 

 

Productblad 31: 

 

Monstercode SM06 

Locatie en ruimte Op automat  VB-832-R 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

44 

 

Productblad 32: 

 

Monstercode SM07 

Locatie en ruimte Op automat KX-363-T 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

45 

 

Productblad 33: 

 

Monstercode SM08 

Locatie en ruimte Op automat 5-TGH-06 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

46 

 

Productblad 34: 

 

Monstercode SM09 Geen monster nummer is niet gebruikt 

Locatie en ruimte  

Bereikbaarheid  

Toepassing (type product)  

Hoeveelheid  

Bevestiging  

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen  

 

  



   

17F440 

 

47 

 

Productblad 35: 

 

Monstercode SM10 

Locatie en ruimte Op automat VN-098-X 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

48 

 

Productblad 36: 

 

Monstercode SM11 

Locatie en ruimte Op automat VB-833-R 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

49 

 

Productblad 37: 

 

Monstercode SM12 

Locatie en ruimte Op automat HG-928-K 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

50 

 

Productblad 38: 

 

Monstercode SM13 

Locatie en ruimte Op automat 57-BK-LG 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

51 

 

Productblad 39: 

 

Monstercode SM14 

Locatie en ruimte Hoogspanningsruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

52 

 

Productblad 40: 

 

Monstercode SM15 

Locatie en ruimte Hoogspanningsruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

53 

 

Productblad 41: 

 

Monstercode SM16 

Locatie en ruimte Op automat  VP-235-T 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

54 

 

Productblad 42: 

 

Monstercode SM17 

Locatie en ruimte Op automat  1-VDX-12 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

55 

 

Productblad 43: 

 

Monstercode SM18 

Locatie en ruimte Op automat VV-595-G 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

56 

 

Productblad 44: 

 

Monstercode SM19 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

57 

 

Productblad 45: 

 

Monstercode SM20 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

58 

 

Productblad 46: 

 

Monstercode SM21 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

59 

 

Productblad 47: 

 

Monstercode SM22 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

60 

 

Productblad 48: 

 

Monstercode SM23 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

61 

 

Productblad 49: 

 

Monstercode SM24 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

62 

 

Productblad 50: 

 

Monstercode SM25 

Locatie en ruimte Gasmoter ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

63 

 

Productblad 51: 

 

Monstercode SM26 Geen analyse ivm overbeladen monster 

Locatie en ruimte Ketelruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid  

Bevestiging  

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen  

 

  

  



   

17F440 

 

64 

 

Productblad 52: 

 

Monstercode SM27 

Locatie en ruimte Ketelruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 53: 

 

Monstercode SM28 

Locatie en ruimte Ketelruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 54: 

 

Monstercode SM29 

Locatie en ruimte Ketelruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 

 

  

  



   

17F440 

 

67 

 

Productblad 55: 

 

Monstercode SM30 

Locatie en ruimte Transportpompen ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 56: 
 

Monstercode SM31 

Locatie en ruimte Transportpompen ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 57: 

 

Monstercode SM32 

Locatie en ruimte Laagspanning ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 58: 

 

Monstercode SM33 

Locatie en ruimte Olieruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 59: 

 

Monstercode SM34 

Locatie en ruimte Expansievaten ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 60: 

 

Monstercode SM35 

Locatie en ruimte Expansievaten ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 61: 

 

Monstercode SM36 

Locatie en ruimte Toilet ruimte 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 62: 

 

Monstercode SM37 

Locatie en ruimte Kantine 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Productblad 63: 

 

Monstercode SM38 

Locatie en ruimte Kantine 

Bereikbaarheid Goed 

Toepassing (type product) Stof 

Hoeveelheid 3m2 

Bevestiging Los 

Soort asbest  

Percentage   

Verweerd  

Beschadigd  

Hechtgebondenheid  

Buiten/Binnen sanering  

Risicoklasse  

Opmerkingen Dit is geen asbesthoudende toepassing 
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Bijlage 1: Ligging van de onderzoekslocatie 
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Bijlage 2: Detailtekening 
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Bijlage 3: Foto’s onderzoekslocatie 
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Bijlage 4: Analysecertificaten 
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Bijlage 5: Risicobeoordeling SMA-rt 
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Bijlage 6: Certificaat Asbestinventarisaties 
                  Bijlage F Verplichtingen opdrachtgever (I) 
 

 
Informatief karakter  
 
1. Algemeen  
 
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 
bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij 
die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.  
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een Gemeentelijke vergunning. Aan de sloopmelding ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een sloopmelding indienen en wordt daarmee de houder, na 
goedkeuring, van de geaccepteerde vergunning? 
 
1) De eigenaar van een bouwwerk; 
2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3)  De gebruiker van een bouwwerk. 

Toelichting: 
a) De houder van de geaccepteerde sloopmelding blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de 
gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt 
eveneens voor de asbestverwijdering. 

b)  Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de geaccepteerde 
sloopmelding in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.  

 
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de 
asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 
  
De opdrachtgever is degene die: 
1)  De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie; 
2)  De sloopmelding indienen bij de Gemeente, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen; 
3)  De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 

inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4)  De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 
     certificaat voor asbest verwijderen; 
5)  De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 
6)  De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7)  De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 
8)  De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  
 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, 
doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en geaccepteerde 
sloopmelding) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en geaccepteerde 
sloopmelding) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 
asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie.  
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3. Asbestinventarisatierapport  
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2 – 
Asbestinventarisatie. 
 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 61 Staatscourant 
2011 nr. 22513  22 december 2011 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
 
Art. 5: 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt 
verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het 
asbestverwijderingsbedrijf).  
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat 
rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er 
gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.   
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Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 30-11-2016 
 
 
Artikel 19. Uitvoering asbestinventarisatie  
1. Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen 

visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele transitroute, 
zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. 

2. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door de DIA. 
3. Bij de uitvoering van een asbestinventarisatie worden ten minste maatregelen genomen overeenkomstig artikel 17, 

tweede lid, onderdeel c, om verspreiding van asbest te voorkomen. 
4. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat de in te zetten arbeidsmiddelen voorafgaand aan het gebruik door de 

DIA worden gecontroleerd. 
5. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat de DIA de werkzaamheden conform het inventarisatieplan uitvoert. 
6. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat actuele versies van alle werkinstructies, normen, procedures, 

registratieformulieren en referentiegegevens die van belang zijn voor de asbestinventarisatie op de projectlocatie 
aanwezig zijn. 

7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat relevante waarnemingen en andere bij de asbestinventarisatie 
verkregen gegevens tijdens de inventarisatie worden geregistreerd. 

8. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat elke afwijking van het asbestinventarisatieplan of onregelmatigheid die 
door de DIA zelf wordt opgemerkt of onder zijn aandacht wordt gebracht door de DIA wordt vastgelegd. 

 
Artikel 21. Maatregelen bij het aantreffen van beschadigd asbestverdacht materiaal 
1. Indien het asbestinventarisatiebedrijf beschadigd asbestverdacht materiaal aantreft, worden de volgende aspecten 

beoordeeld en beschreven: 
a. de omvang en mate van beschadiging van het asbestverdacht materiaal; en 
b. de omvang en verspreiding van de visueel waarneembare restanten asbestverdacht materiaal; 

2. Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van visueel 
waarneembare restanten niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal binnen een bouwwerk, informeert het 
asbestinventarisatiebedrijf de opdrachtgever hierover en breidt het asbestinventarisatiebedrijf na opdracht door de 
opdrachtgever het asbestinventarisatieonderzoek uit met een inkadering door middel van: 
a. het nemen van representatieve kleefmonsters per ruimte of gebied overeenkomstig de NEN 2991; en 
b. een analyse van deze kleefmonsters overeenkomstig de NEN-ISO 16000-27 door een door de Raad voor Accreditatie 
    voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium, als blijkt dat het beschadigde asbestverdachte materiaal, bedoeld 
    in het eerste lid, onderdeel a, asbesthoudend is. 

3. Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat er naast de aanwezigheid van visueel waarneembare 
restanten niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal sprake is van een ernstige verontreiniging die kan leiden tot 
een blootstelling aan asbestvezels in de lucht boven de van toepassing zijnde grenswaarde informeert het 
asbestinventarisatiebedrijf onmiddellijk de opdrachtgever hierover en beveelt het asbestinventarisatiebedrijf de 
opdrachtgever aan om onmiddellijk maatregelen te treffen waaronder het laten uitvoeren van een risicobeoordeling, 
en bij een in gebruik zijnde bouwwerk het op de hoogte stellen van de toezichthoudende overheidsinstelling als blijkt 
dat het beschadigde asbestverdachte materiaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, asbesthoudend is. 

4. Bij een mogelijke ernstige verontreiniging door niet hechtgebonden asbestverdachte materialen die kan leiden tot een 
blootstelling aan asbestvezels in de lucht boven de van toepassing zijnde grenswaarde, geschiedt een 
asbestinventarisatie met gebruikmaking van ten minste een volgelaatmasker met aanblaasunit, beschermende kleding 
en veiligheidsschoeisel en met gebruikmaking van een decontaminatie-unit. 
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Bijlage 7: Algemene voorwaarden Best4best B.V. te Achlum 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven.  
 
Opdrachtnemer :  Best4best B.V. te Achlum. 
 
Opdrachtgever :  de wederpartij van opdrachtnemer. 
 
Opdracht          :  de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door 
    de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.  
 
Artikel 2   
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en  

overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met 
schriftelijke bevestiging. 

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering 
 waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3.  Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden 
  blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en 
  opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
  bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
  bepaling in acht worden genomen.  
 
Artikel 3  Offertes 
1.  Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever  
 staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht 
 heeft verstrekt. 
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders 
 aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij 
 schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer 
 daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
 opdrachtnemer anders aangeeft. 
5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
 tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
6.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede 
uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en  
 vermogen. 
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door 
 derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. 
 Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt 
 behaald.  
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht 
 voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan. 
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de 

opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 

5.  Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 



   

17F440 

 

173 

 

6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, 
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  
 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk 
1.  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds  
 besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  

Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de 
opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot 
meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer 
is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.  In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling 
 van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.  
 
Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn 
1.  De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van 
 de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. 
2.  Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, 

dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 
opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.  

 
Artikel 8 Tarieven 
1.  Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de 
 hand van een uurtarief.  
2.  Bedragen zijn exclusief BTW. 
3.  Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot 
 verhoging van dit  tarief. 
4.  Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar 

het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de 
inflatie in het voorgaande jaar. 

5.  Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is 
gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge 
de wet.  

6.  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar 
maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

7.  Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is 
opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan 
wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de 
tariefsaanpassing in werking zou treden.  

 
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 
1.  Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer 
 anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
2.  Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.  

De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het 
moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele 
maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen 
elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve 
gevolgen van opdrachtnemer. 

3.  Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht 
opschorten totdat betaling is geschiedt.  

4.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

5.  Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 
weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige 
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de 
kosten worden voldaan.  
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6.  Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten 
laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.  
 

Artikel 10 Afsluiting opdracht 
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient 
binnen een termijn van 30 dagen na  factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn 
reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.  
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.  
 
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
1.  Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, 

films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle 
navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen. 

2.  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 
andere wijze te bezwaren. 

3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen. 

4.  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 
verzoek ter inzage te geven. 

5.  Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht 
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6.  Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken 
mede terug te nemen.  

 
Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten 
1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch 

uiterlijk binnen drie weken  na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 
bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

2.  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit 
reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt.  

3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.  

 
Artikel 13 Opzegging 
1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. 
2.  Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden 
3.  Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, 

waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot 
dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 

4.  Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever 
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden 

5.  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.  

 
Artikel 14 Opschorting en ontbinding  
1.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: 
 -   Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt. 

 -   Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de 
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 -   Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
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2.  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien 
aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

3.  Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet 
en opdracht. 

4.  Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is 

opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van 
gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit 
voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2.  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. 
genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de 
kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.  

 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
1.  Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer  

kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk 
voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij 
het uitvoeren van opdrachten.  

2.  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het  
declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 
opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

3.  In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes 
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4.  In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van 
opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.  

5.  Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie 
maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. 

 
Artikel 17 Vrijwaringen 
1.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele 

eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden 
gebruikt. 

2.  Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, 
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.  

 
Artikel 18  Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op 
het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van 
opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.  
 
Artikel 19 Overmacht 
1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van  

een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 

3.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming  
 verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. 

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
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5.  Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de  
 opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  

zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
opdracht.  

 
Artikel 20 Geheimhouding 
1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht 

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke 
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich 
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van 
verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet 
gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

 
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en  
 bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 
2.  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de 

uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van 
openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

3.  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,  
software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen 
door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken 
mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of 
ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

4.  Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

 
Artikel 22 Overig  
Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om 
professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al 
dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00, 
zegge: honderdduizend euro. 
 
Artikel 23 Geschillen 
1.  In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen  
 partijen trachten deze in eerst instantie samen op te lossen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt zal er  
 mediation plaats vinden.  
2.  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat  
 geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.  
 
Artikel 24 Toepasselijk recht 
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien 
opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 
 
Artikel 25 Wijzigingen 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
opdracht.  
 
 
Aldus opgemaakt te Achlum 
 
1 januari 2017 
 


