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Beste, 

Aangezien u een vermoeden heeft van de aanwezigheid van asbesthoudende dakbedekking, gevelbekleding of 
onderdakplaten in uw woning en/of (bij)gebouw; of van asbesthoudende leidingisolatie in uw woning of 
appartement, heeft u contact opgenomen met Dubolimburg. 

Naar aanleiding van deze aanmelding vindt u hieronder het aanvraagformulier. Dit bevat informatie over de 
werkwijze van de campagne en het dient voor akkoord overtekend terug bezorgd te worden via mail, aan 
info@dubolimburg.be.  

Werkwijze 
De asbestdeskundige 
Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier zal de asbestdeskundige u contacteren voor een 
plaatsbezoek.  

Tijdens het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige de asbesthoudende materialen identificeren. Indien nodig wordt 
er een staal genomen en wordt er een labotest uitgevoerd. 

Vervolgens vermeldt de asbestdeskundige zijn bevindingen en aanbevelingen in een rapport. Dit rapport bevat een 
beschrijving van de uit te voeren werken en een meetstaat, u kan het bijgevolg gebruiken om één of meerdere 
offertes op te vragen bij de door Dubolimburg geselecteerde aannemers, het aannemerscollectief. 

De asbestdeskundige zal na uitvoering van de werken een factuur opmaken op uw naam. Hierin wordt een 
betaalopdracht van 90% van het subsidieerbedrag, met een maximum van 139,5 euro aan Dubolimburg vzw 
opgenomen. Dubolimburg vzw betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de asbestdeskundige. Het saldo van de factuur, 
inclusief de btw, worden betaald door uzelf. Eventuele extra kosten voor staalname met labotest zijn steeds volledig 
voor uw rekening.  

Indien u overgaat tot asbestverwijdering door een aannemer uit het aannemerscollectief van Dubolimburg, heeft u 
recht op een bijkomende premie. Deze is gebaseerd op het saldo van factuur van de asbestdeskundige en 
desgevallend op de kost voor de staalname. 

Huisdokterbezoek 
Indien er asbest aangetroffen wordt in de dakconstructie van uw woning zal de Huisdokter van Dubolimburg u 
bijkomend advies geven om uw dak correct na te kunnen isoleren. Dit bezoek kost 50 euro indien uw gemeente 
partnergemeente is van Dubolimburg. Dit kunt u controleren op onze website: https://www.de-
huisdokter.be/nl/wie-zijn-we/partnergemeenten . Indien uw gemeente geen partnergemeente is kost het bezoek 
inclusief digitaal rapport 100 euro.  

Indien u overgaat tot asbestverwijdering door een aannemer uit het aannemerscollectief van Dubolimburg, heeft u 
recht op een de terugbetaling van het huisdokterbezoek. 

 

Verwijdering van asbesthoudende dakbedekking of gevelbekleding 
Als u overgaat tot asbestverwijdering door een aannemer uit het aannemerscollectief van Dubolimburg wordt er 
een deel van de stortkosten van het asbesthoudend afval gesubsidieerd.  

De geselecteerde ophaler van het asbesthoudend materiaal zal na uitvoering van de werken een factuur opmaken 
op uw naam. Hierin wordt een betaalopdracht van 90% van het subsidieerbaar bedrag, met een maximaal 
subsidieerbedrag van 288€/ton (excl. btw) indien de ophaling georganiseerd wordt met kuub- of platenzakken of 200 
€/ton (excl. btw) indien de ophaling georganiseerd wordt met containers, aan Dubolimburg opgenomen. 
Dubolimburg vzw betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de ophaler. Het saldo van de factuur, inclusief de btw worden 
gedragen door u. 
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U heeft recht op een bijkomende premie gebaseerd op het saldo van de factuur van de ophaler zonder de BTW, 
die pas na uitvoering van de werken kan worden aangevraagd. 

Verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie 
Als u overgaat tot de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie door een aannemer uit het 
aannemerscollectief van Dubolimburg wordt er een deel van de verwijderingskost gesubsidieerd  

De geselecteerde aannemer zal na uitvoering van de werken een factuur opmaken op uw naam. Hierin wordt een 
betaalopdracht aan Dubolimburg vzw opgenomen, van 50% van het subsidieerbaar bedrag, met een maximaal 
subsidieerbaar bedrag van: 

• €8 000 (excl. btw) voor de stookinstallatie van een woongebouw. 

• €12 000 (excl. btw) voor de stookinstallatie van een appartementsgebouw. 

Dubolimburg vzw betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de aannemer. Het saldo van de factuur, inclusief de btw 
worden gedragen door u. 

Ik wens deel te nemen aan de asbestcampagne en ga akkoord met bovenstaande werkwijze: 

Naam en voornaam: 

Werfadres:  

 

Telefoonnummer: 

Mailadres: 

Te verwijderen asbesthoudende materialen:  

 Dak- en/of gevelbedekking (leien, platen, onderdakplaten …)(*) 

 Leidingisolatie rond verwarmingsbuizen 

(*) asbesthoudende bepleistering (crepi) komt niet in aanmerking. 

Facturatiegegevens (indien verschillend van de bovenstaande):  

 

IBAN (rekeningnummer):  

Datum:  

Handtekening: 

PRIVACYVERKLARING 

Wij dragen jouw privacy hoog in het vaandel en geven je gegevens nooit door aan derden zonder jouw toestemming. Om gebruik te kunnen maken van de 
diensten van De Huisdokter stem je er mee in dat Dubolimburg jouw persoonsgegevens verzamelt, registreert en bewaart in de databank van Dubolimburg vzw 
en deelt met haar partners: steden en gemeenten, Stebo vzw, Onesto cvba, Fluvius cvba, Minburg.net en OVAM (indien nodig). De gegevens worden nooit 
gebruikt voor commerciële doeleinden en enkel gedeeld met bovenstaande partners. 

Dubolimburg verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), de 
Belgische Privacywet van 30/07/2018 en het decreet van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018. 

Dubolimburg en bovenstaande partners bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt of verzameld werden, 
doch mits inachtneming van de wettelijke bewaringstermijnen. 

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien en eventuele fouten of onvolledigheden recht te zetten. Het volledige privacybeleid van Dubolimburg vind je 
op de website: https://www.de-huisdokter.be/nl/privacybeleid. 
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