Melding meldingplichtige verwijdering van asbest uit een
bouwwerk1
(zoals bedoeld in artikel 8.2.1. van de ModelBouwVerordening, anders dan door uitoefening van beroep of bedrijf. Deze aanvraag heeft uitsluitend betrekking op asbestverwijdering)

Datum van ontvangst
Sloopplannummer
(in te vullen door de gemeente)

Invullen met schrijfmachine of in blokletters
Persoonlijke gegevens
Naam 2
Adres 3

nr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Telefax

U bent eigenaar/huurder4
en doet melding van het slopen van5
a

1 Deze melding, alsmede
alle op de aanvraag

niet gelijmde asbestbevattende vloerbedekking

betrekking hebbende

b

asbestbevattende vloertegels

c

geschroefde hechtgebonden asbestbevattende platen

stukken dienen in het
Nederlands te worden
opgesteld.
2 Vermeld moet worden
de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam
de toestemming moet

op het sloopadres

nr.

worden afgegeven.
3 Indien de aanvrager
woonachtig is buiten

te

Nederland, dan moet
een Nederlands corres-

Het bouwwerk is momenteel in gebruik als 6

pondentie-adres worden opgegeven.
4 Doorhalen wat niet van
toepassing is.
5 Aankruisen wat van
toepassing is.
6 Indien er sprake is van
een bedrijf, dan dient
de aard daarvan nauwkeurig te worden vermeld.

1

Het bouwwerk waarin of waaraan het asbest zich bevindt is een 7
Woning
Woonkeet
Woonwagen
Logiesverblijf (zomerhuisje-recreatiewoning)
Ander bouwwerk op het erf (garage, schuur, dierenverblijf, afdak voor fietsen).

Vragen met betrekking tot het sloopwerk
1

Wie is de eigenaar van het te slopen bouwwerk?

Naam
Adres
Postcode

2

nr.
Woonplaats

Wie voert de sloopwerkzaamheden uit?

Naam
Adres
Postcode

3

nr.
Woonplaats

Hoeveel bedraagt de hoeveelheid te slopen asbestafval?
a niet gelijmde vloerbedekking

m2 8

b vloertegels

m2 8

c (golf)platen buiten

m2 8

7 Aankruisen wat van
toepassing is.
8 Indien het gezamenlijk
oppervlak van de plaatmaterialen meer dan
35 m2 bedraagt bent u
vergunningsplichtig.

2

4

Wie voert het sloopafval af en waarheen?

Naam
Adres

nr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon
Naar:

5

Eventuele bijzonderheden en nadere toelichting

N.B.

Er kunnen meerdere plaatsen zijn waarheen het asbestafval wordt afgevoerd.
Stortbonnen dienen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ingeleverd te worden.

N.B.

Het bewerken van asbesthoudende materialen die door sloop vrijkomen, is niet
toegestaan.

N.B.

Indien naast het verwijderen van asbest ook bouwwerken worden gesloopt, bent u
vergunningsplichtig.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat bovenstaande gegevens en de overgelegde
bescheiden zonder enig voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld respectievelijk zijn
overgelegd en verklaart/verklaren er mede bekend te zijn dat een eventueel verleende
toestemming kan worden ingetrokken indien de toestemming gebaseerd is op onjuiste of
onvolledige gegevens. Tevens verklaart/verklaren hij/zij er mede bekend te zijn dat slechts
een aanvang van de sloop mag worden gemaakt nadat de toestemming is verleend en dat
slechts in overeenstemming met de melding, het Bouwbesluit en de Bouwverordening
mag worden gesloopt.
Dagtekening

Handtekening
aanvrager

3

