
BRENG ASBEST 
VERPAKT NAAR HET 
RECYCLAGEPARK 
OF KIES VOOR 
THUISOPHALING

Om de risico’s voor bezoekers en personeel te beperken, is het verplicht je hechtgebonden asbest 
verpakt naar het recyclagepark te brengen. De asbestzak koop je vooraf aan op één van de elf I.V.I.O.- 
recyclageparken via de parkwachter. Breng vervolgens de gevulde asbestzak dichtgekleefd aan op het 
recyclagepark van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke of Tielt. Kies voor de oranje groep op het 
aanmeldscherm (bij meer dan 1m3 op jaarbasis = 50 euro per m3).

Opgelet! 
Breng je asbest onverpakt of verkeerd aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark!

De eerste m³ per gezin per jaar blijft gratis!

KOSTPRIJS ASBESTZAK

GROTE ZAK
2,2m x 1,2m

€ 2,50

KLEINE ZAK
1,2m x 1,2m

€ 1,50

SOORT HECHTGEBONDEN ASBEST

Wat? Vezels zitten vast in het draagmateriaal
 bv.: golfplaten, dakleien

Vezels zitten los in het materiaal, 
bv.: plaasterisolatie, afdichtingskoord

Zelf verwijderen? Ja, indien het materiaal in goede staat is 
en mits de nodige beschermingsmaatregelen.

Indien in slechte staat, laten verwijderen 
door een aannemer met opleidingsattest.

Neen, enkel door een erkende aannemer.

 Meer info op www.ivio.be/asbest

Op recyclagepark? Ja, verplicht in een dichtgekleefde asbestzak Neen

Aan huis opgehaald? Ja, in een plaatzak of container. Neen, enkel via een erkende aannemer.

NIET-HECHTGEBONDEN ASBEST

Tip: houd het asbest tijdens de werken vochtig zodat er geen stof vrijkomt!



Meer info op www.ivio.be/asbest of contacteer I.V.I.O. op 051 33 33 22 of via asbest@ivio.be

OPHALING AAN HUIS vanaf 1/3/2021
Doe je aanvraag via www.ivio.be/asbest

WAAROM MOET MIJN ASBEST WEG?

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Sinds 2001 
mag asbest niet meer gebruikt worden. In onze regio bestaan er echter nog veel gebouwen 
met daken en gevels uit asbestgolfplaten of -leien. Hoe ouder het asbest, hoe sneller de vezels 
vrijkomen. De vrijgekomen vezels vormen een risico voor de gezondheid. I.V.I.O. werkt samen 
met jouw gemeente aan een veilige afbouw van asbest.

Plaatzakken zijn ideaal om bijv. golfplaten aan huis te laten ophalen.

Je krijgt daarbij twee sets met PBM* en een instructiefolder. 
Zo kan je asbesthoudend materiaal op een veilige manier ontmantelen. 
Eens het asbest veilig is opgeborgen, maak je een afspraak voor opha-
ling.

Grotere hoeveelheden asbest? Huur een container!

Op de afgesproken datum leveren we de container aan huis. 
Je krijgt daarbij twee sets met PBM* en een instructiefolder.

PLAATZAKKEN

CONTAINER

Kostprijs: € 170 voor één container

1 container = circa 130 golfplaten (300 m²) of 4.300 kg 
+ twee sets PBM* + ophaling

Let wel: je kan max. twee containers aanvragen aan verminderd tarief.

Kostprijs: € 30 voor de eerste plaatzak, vanaf  de 2de plaatzak = € 20/stuk

1 plaatzak = circa 13 platen (30 m²) of 400 kg
 + twee sets PBM* + ophaling

Let wel: je kan max. zes plaatzakken aanvragen.

*PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen
wegwerpoverall, FFP-3 mondmasker, wegwerphandschoenen


