
Asbest in uw woning
De spelregels: Veilig omgaan met asbest



 Wat is asbest?

Asbest is een bouwmateriaal dat 
bestaat uit heel kleine, naaldvormige 
vezels. Het is een sterk, slijtvast, 
isolerend en goedkoop materiaal. 
Daarom werd asbest vroeger veel 
gebruikt in gebouwen en woningen. 
Het werd gebruikt als isolatie- 
materiaal, verwerkt in kit en in platen.
De gezondheidsrisico’s van asbest 
waren toen nog niet bekend.  
Asbest is niet per definitie gevaarlijk 
als het materiaal niet beschadigd of 
bewerkt is of wordt (breken, boren, 
zagen en schuren).

Er zijn twee hoofdsoorten asbest:
• Hechtgebonden asbest:  

De asbestvezels zitten stevig vast, 
bijvoorbeeld in cement.

• Niet-hechtgebonden asbest:  
De asbestvezels zitten los, bijvoor-
beeld in isolatieplaten, zeil of 
asbestschuim. De vezels kunnen 
gemakkelijker loskomen.  
Niet-hechtgebonden asbest is 
daardoor gevaarlijker dan hecht-
gebonden asbest. Na 1980 werd 
niet-hechtgebonden asbest nog 
maar zelden gebruikt.

Asbest
Gaat u klussen in uw woning? Dan is het belangrijk dat u weet waar u 
asbest kunt aantreffen en wat de spelregels zijn. Door te boren en te 
zagen in asbest kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Deze zijn gevaarlijk 
voor uw gezondheid. Ze kunnen bij inademing namelijk kanker  
veroorzaken. Lees daarom deze folder goed door.



Is er asbest in mijn huis?

Asbest is tot 1994 op verschillende 
manieren gebruikt. Niet alleen in  
de bouw, maar ook in huishoudelijke 
apparaten. U kunt asbest tegenkomen 
in bijvoorbeeld:
• Brandwerende materialen: plaat-

materiaal in gevels, meterkasten, 
ventilatiekanalen, afdichtingen  
bij gaskachels, plafondplaten,  
lijm tussen ramen, kruipluiken.

• Vloerbedekking: vinylvloertegels, 
zeil, onderlaag (lijm) onder tapijt.

• Installaties: gevelkachels (asbest-
koord in de aansluiting), geiser, 
cv-installaties.

• Golfplaten op schuurdaken.
• Vensterbanken, plantenbakken, 

warmhoudplaatjes voor op het gas.

Asbestbrief

U ontvangt bij de ondertekening van 
het huurcontract een brief. In de brief 
staat of er asbest aanwezig is in  
de woning, wat de risico’s zijn, waar  
de asbest zich bevindt en wat u wel  
of niet kunt doen.  
Heeft u deze brief niet (meer) en  
gaat u klussen, dan kunt u de asbest-
brief terugvinden in Mijn Woonforte, 
het digitale huurdersportaal. Hier 
kunt u 24 uur per dag uw zaken met 
Woonforte zelf regelen. Ook op onze 
website vindt u meer informatie over 
de spelregels rond asbest.

De spelregels.  
Wat kunt u wel en  
niet doen?
Is er hechtgebonden asbest  
in uw woning aanwezig?  
Dan moet u het asbesthoudende 
materiaal niet beschadigen.
Zo voorkomt u dat er vezels 
vrijkomen die gevaarlijk zijn 
voor uw gezondheid.

Dus niet:
• Boren, zagen of schuren.
• Slopen, breken of  

hergebruiken.

Wat kan wel? 
U kunt het asbesthoudende 
materiaal wel zonder risico:
• Behangen.
• Schilderen, maar gebruik 

dan geen schuurpapier of 
staalborstel.

• Schoonmaken, maar gebruik 
geen hogedrukspuit.

Wat doet Woonforte?

Woonforte houdt op basis van  
meldingen, eigen waarnemingen en 
asbestrapportages doorlopend bij waar 
in welke woningen asbest aanwezig  
is. Bij ieder onderhoudsproject laat 
Woonforte opnieuw onderzoeken of 
op de plaats van de werkzaamheden 
asbest aanwezig is.



  
  www.facebook.nl/ 
woonforte

  
 www.twitter.com/ 
woonforte

 
WhatsApp

  06 23 72 34 92

Bezoekadressen
Baronie 30
2404 XG  Alphen aan den Rijn

Zijde 27
2771 EJ  Boskoop

Postadres
Postbus 2001
2400 CA  Alphen aan den Rijn

Telefoon
0172 418 518

E-mail
service@woonforte.nl

Internet
www.woonforte.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over  
asbest kunt u terecht op  
www.rijksoverheid.nl/asbest.  
U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van onze  
medewerkers van de Eerste-
lijns Service: 0172 418 518.


