
    

Prijzen asbestdeskundigen    

    

Perceel 1: Lommel, Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Peer, Bocholt,  
Oudsbergen, Bree, Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem 

    

Plaatsbezoeken en rapportage    

leidingisolatie stookplaats in een particuliere woning € 105   

leidingisolatie stookplaats in een appartementsgebouw € 135   

Dakbedekking, onderdak, gevelbekleding € 105   

steekproefgewijze controle en werfopvolging € 175   

bijkomend plaatsbezoek voor staalname na ingrijpende werken  € 105   

uitvoering met spoed (meerprijs) € 105   

Analyse    

materiaalanalyse d.m.v. polarisatiemicroscoop € 20   

analyse d.m.v. elektronische microscoop € 55   

uitvoering luchtmeting en analyse € 350   

kwalitatieve analyse van kleef- of veegmonstersanalyse d.m.v. 
polarisatiemicroscoop € 55   

werken in regie - uurlonen    

werken in regie - projectleider € 85   

werken in regie - projectmedewerker € 75   

    

Perceel 2: Hasselt, Zonhoven, Genk, As, Maasmechelen,  
Lanaken, Zutendaal, Diepenbeek 

    

Plaatsbezoeken en rapportage    

leidingisolatie stookplaats in een particuliere woning € 85   

leidingisolatie stookplaats in een appartementsgebouw € 115   

Dakbedekking, onderdak, gevelbekleding € 85   

steekproefgewijze controle en werfopvolging € 135   

bijkomend plaatsbezoek voor staalname na ingrijpende werken  € 85   

uitvoering met spoed (meerprijs) € 85   

Analyse    

materiaalanalyse d.m.v. polarisatiemicroscoop € 20   

analyse d.m.v. elektronische microscoop € 55   

uitvoering luchtmeting en analyse € 295   

kwalitatieve analyse van kleef- of veegmonstersanalyse d.m.v. 
polarisatiemicroscoop € 55   

werken in regie - uurlonen    

werken in regie - projectleider € 85   

werken in regie - projectmedewerker € 75   

    

 



Perceel 3: Alken, Kortessem, Hoeselt, Bilzen, Riemst, Tongeren,  
Heers, Borgloon, Wellen, Sint-Truiden, Gingelom, Herstappe, Voeren 

    

Plaatsbezoeken en rapportage    

leidingisolatie stookplaats in een particuliere woning € 95   

leidingisolatie stookplaats in een appartementsgebouw € 125   

Dakbedekking, onderdak, gevelbekleding € 95   

steekproefgewijze controle en werfopvolging € 150   

bijkomend plaatsbezoek voor staalname na ingrijpende werken  € 95   

uitvoering met spoed (meerprijs) € 95   

Analyse    

materiaalanalyse d.m.v. polarisatiemicroscoop € 20   

analyse d.m.v. elektronische microscoop € 55   

uitvoering luchtmeting en analyse € 315   

kwalitatieve analyse van kleef- of veegmonstersanalyse d.m.v. 
polarisatiemicroscoop € 55   

werken in regie - uurlonen    

werken in regie - projectleider € 85   

werken in regie - projectmedewerker € 75   

    

Perceel 4: Tessenderlo, Ham, Leopoldsburg, Beringen, Houthalen-Helchteren,  
Heusden-Zolder, Lummen, Halen, Herk-De-Stad, Nieuwerkerken 

    

Plaatsbezoeken en rapportage    

leidingisolatie stookplaats in een particuliere woning € 95   

leidingisolatie stookplaats in een appartementsgebouw € 125   

Dakbedekking, onderdak, gevelbekleding € 95   

steekproefgewijze controle en werfopvolging € 150   

bijkomend plaatsbezoek voor staalname na ingrijpende werken  € 95   

uitvoering met spoed (meerprijs) € 95   

Analyse    

materiaalanalyse d.m.v. polarisatiemicroscoop € 20   

analyse d.m.v. elektronische microscoop € 55   

uitvoering luchtmeting en analyse € 315   

kwalitatieve analyse van kleef- of veegmonstersanalyse d.m.v. 
polarisatiemicroscoop € 55   

werken in regie - uurlonen    

werken in regie - projectleider € 85   

werken in regie - projectmedewerker € 75   
 


