
Hoe omgaan met asbest,  
thuis en in het recyclagepark 

PLATENZAK BIG BAG CONTAINER

Bestemd voor Golfplaten 

Max. 13 platen in 1 zak (Dit is 
ongeveer 30 m² dak per zak) 

Leien

In 1 zak past 1 m³ leien 

Grote hoeveelheden  
golfplaten en/of leien

(tussen 180 m³ en 400 m³ dakoppervlak)

Afmetingen 300 x 110 x 30 cm 90 x 90 x 110 cm 630 x 240 x 120 cm

Prijs 20 euro/stuk 20 euro/stuk 160 euro/container 

Max. aantal voor ophaling 7 7 1

Extra informatie Na bestelling haalt u de  
lege platenzakken af op  
één van de afhaallocaties:  
www.limburg.net/asbest 

Na bestelling haalt u de 
lege big bags af op één 
van de afhaallocaties: 
www.limburg.net/asbest

De volle container wordt ongeveer 7 
dagen na levering opgehaald. Bij aanvraag 
en betaling staat niet alleen de leverings-
datum, maar ook de ophaaldatum vermeld.

OPHALING AAN HUIS
Limburg.net haalt asbest aan huis op. De Vlaamse overheid (OVAM) 
kent hiervoor subsidies toe. Daardoor blijft de bijdrage die u zelf 
betaalt beperkt. Elke particulier met een woning in Limburg of 
Diest kan zo’n ophaling aanvragen. Afhankelijk van de hoeveelheid 
materiaal kiest u voor een container, platenzak of big bag. 

Hoe een ophaling aanvragen?

Een ophaling aan huis vraagt u aan via 
www.limburg.net/bestellingen-aanvragen. U kiest voor zakken of 
een container, kiest vervolgens een datum waarop het asbest zal 
worden opgehaald en betaalt online voor de ophaling. 

Zit er asbesthoudend materiaal in uw woning en wilt u dat verwijderen?  

Gebonden asbest kan u aan huis laten ophalen of naar het recyclagepark brengen.

Bij elke bestelling is het verplicht 
om een pakket met persoonlijk 

beschermings materiaal  
(een masker en witte overall 

voor 2 personen) aan te kopen. 
Dit pakket kost 10 euro.

!



BUISFOLIE MINI BAG

Bestemd voor 1 golfplaat Bloempot, buis, vensterbank,  …

Afmetingen Breedte: 120 cm - lengte: afhankelijk van lengte golfplaat   120 x 130 cm

Prijs 1 euro/stuk (ongeacht de lengte) 1 euro/stuk

RECYCLAGEPARK
Als u kleine hoeveelheden asbestafval heeft,  
kan u dit ook zelf naar het recyclagepark brengen. 

Hoe asbestafval naar het recyclagepark brengen?

• Koop op voorhand verpakkingsmateriaal aan in het 
recyclagepark. Eigen materiaal is niet toegestaan.

• U mag enkel correct verpakt asbestafval in de container achterlaten.

Prijs voor aflevering op het recyclagepark

Naast de aankoop van het verpakkingsmateriaal, mag u tot 600 kg 
asbesthoudend materiaal kosteloos naar het recyclagepark brengen. 
Wanneer u meer dan 600 kg aflevert, betaalt u 0,08 euro/kg.

Meer informatie over de 
afvoer van asbest vindt u op 
www.limburg.net/asbest.

Verpakkingsmateriaal
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