Vervolgstappen Collectief Asbest Saneren
In dit document leest u meer over het verloop van het collectief. Dit is samen
te vatten in 4 stappen.

Asbest saneren in 4 stappen
Wat gebeurt er nadat u uw persoonlijk aanbod accepteert?
o Stap 1: Bevestiging
U krijgt per e-mail een bevestiging van uw overeenkomst. Ook doet u
een aanbetaling van € 200,- voor de inventarisatie.
o Stap 2: Inventarisatie
De saneerder doet een inventarisatie van het dak. U ontvangt een
rapport van de inventarisatie.
Zijn er wijzigingen? Dan geeft u hierop eerst uw akkoord.
o Stap 3: Sanering
De saneerder saneert het asbestdak.
o Stap 4: Nieuw dak
Indien gewenst, plaatst de saneerder ook een nieuw asbestvrij dak van
golfplaten.
Op de volgende pagina’s leest u in meer detail wat er tijdens elke stap
gebeurd.
Annuleren na accepteren
Wilt u annuleren na acceptatie van het aanbod? Dat kan binnen 14 dagen.
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Stap 1: Bevestiging
Wanneer u het aanbod accepteert, krijgt u per e-mail een bevestiging van
uw overeenkomst en de Verkoopsvoorwaarden Leverancier van het
Collectief Asbest Saneren.
Aanbetaling
U doet een aanbetaling van € 200,-. Dit bedrag is gereserveerd voor de
inventarisatie van uw dak (Stap 2).
Na accepteren kunt u direct betalen via iDeal. Ook kunt u de
betalingsgegevens opvragen zodat u op een later tijdstip een
overschrijving kunt doen.
Derdengeldrekening
U stort de aanbetaling op een derdengeldrekening van Buckaroo. Zo
wordt uw aanbetaling op een veilige plek bewaard totdat de sanering
volledig is uitgevoerd.
Gegevens naar de saneerder
Na ontvangst van de aanbetaling sturen wij uw gegevens door naar Ureco.
De saneerder heet u binnen enkele dagen per e-mail welkom als klant.
Vanaf dit moment maakt u alle afspraken rechtstreeks met Ureco.
Het Gemeenteloket Asbest blijft toezicht houden op het verloop van het
saneerproces. U kunt ons nog steeds bereiken voor vragen of
bemiddeling.

Vervolgstappen Collectief Asbest Saneren, maart 2018

Stap 2: Inventarisatie
Ureco maakt een planning van alle inventarisaties per wijk. De saneerder
laat u weten op welke dag zij bij u willen langskomen.
Bent u verhinderd?
Dan kunt u in overleg met de saneerder een andere dag inplannen.
Wat gebeurt er bij de inventarisatie?
Uw dak wordt opgemeten, er wordt een extra asbest check gedaan en er
wordt gekeken welke maatregelen er nodig zijn bij de sanering.
U krijgt na de inventarisatie een rapport van de saneerder waaruit 1 van
de volgende dingen blijkt:
o Er zijn geen wijzigingen.
De sanering kan direct worden ingepland.
o Er blijkt geen asbest in uw dak te zitten.
Uw deelname wordt geannuleerd. U krijgt de aanbetaling voor de
inventarisatie terug.
o Er blijkt op andere plekken in het gebouw asbest aanwezig te zijn.
De saneerder is verplicht dit ook weg te halen. U ontvangt een
aanvullende offerte voor de extra saneerkosten. Na akkoord wordt de
sanering ingepland.
o Het gebouw is moeilijk bereikbaar of u heeft specifieke wensen.
U ontvangt een nieuw aanbod waar meerwerk in verwerkt is. Na uw
akkoord wordt de sanering ingepland.
Welke situaties leiden tot meerwerk?
Dit lichten wij toe in het document Uitzonderingen.
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Stap 3: Saneren
Na akkoord regelt Ureco de sloopvergunning en maakt een planning van
alle saneringen per wijk. De saneerder laat u weten op welke dag zij bij u
willen langskomen.
Bent u verhinderd?
Dan kunt u in overleg met de saneerder een andere dag inplannen.
Wat moet ik zelf nog doen?
Minimaal 1 dag voor het saneren ruimt u de schuur/ het bijgebouw leeg.
Er mogen tijdens het saneren geen spullen meer in en vlakbij het gebouw
zijn. Wenst u hiervoor hulp dan kunt u dit met de saneerder bespreken.
Wat gebeurt er tijdens het saneren?
Op de dag van saneren zet de saneerder de omgeving om het dak af met
linten. Tijdens het saneren mag u niet in de buurt van het gebouw komen.
Het personeel van Ureco draagt beschermende kleding om veilig te
werken.
De saneerder saneert het complete dak, één golfplaat per keer. Zodra een
golfplaat verwijderd is wordt deze direct verpakt in speciale asbestzakken.
Dit proces herhaalt zich tot alle golfplaten gesaneerd zijn.
Wat gebeurt er na het saneren?
De saneerder gebruikt speciale stofzuigers om de locatie vrij te maken van
achtergebleven asbestvezels. Een laboratorium inspecteert daarna of de
sanering goed is verlopen. Als alles akkoord is, dan wordt het gebouw
vrijgegeven. U mag daarna het gebouw weer betreden.
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Stap 4: Nieuw dak
Na het saneren plaatst de saneerder ook een nieuw asbestvrij dak van
golfplaten. Bij kleine daken gebeurt dit na het saneren op dezelfde of op
de volgende dag.
Bij grotere dakoppervlakten (+50m²) wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Ureco plaatst dan een nieuw dak binnen 2 werkdagen na de sanering.
Wilt u een andere dakbedekking?
U kunt de saneerder laten weten dat u een ander dak wenst. U ontvangt
dan na de inventarisatie een nieuw aanbod met de extra kosten.
Wilt u geen nieuw dak?
Dat kan, u accepteert het aanbod dan enkel voor het saneren.

Annuleren
Na acceptatie van uw aanbod krijgt u per e-mail uw overeenkomst met
Ureco. Deze overeenkomst kunt u op basis van de wettelijke
afkoelperiode tot 14 dagen na acceptatie kosteloos annuleren.
De inventarisatie heeft al plaatsgevonden, maar u wilt annuleren?
Dat kan, u betaalt enkel voor de inventarisatie (de aanbetaling). U krijgt
een inventarisatierapport dat 3 jaar geldig is. Deze kunt u dus ook
gebruiken als u uw dak door een andere saneerder laat saneren.
De inventarisatie wijst uit dat u geen asbest heeft?
De sanering wordt automatisch geannuleerd. In dit geval ontvangt u de
aanbetaling van € 200,- voor de inventarisatie retour.
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