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Laten we helder zijn: asbest saneren kost geld. Dat is 

meteen de enige reden om het te laten. Er zijn betere 

redenen om het wél te doen, want niet saneren kost  

veel meer. Denk aan de gezondheidsrisico’s, juist ook  

in bestaande situaties en aan de waardevermindering 

van uw opstal. Maar ook aan de extra ellende bij brand- 

of stormschade, omdat u dan bij aanwezigheid van  

asbest meteen de regie over uw erf en dus uw bedrijf 

kunt verliezen. Daarom helpen we u graag nú werk  

te maken van asbestsanering. 
 

  

Omdat níet saneren  meer kost 
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Omdat asbest niet rijmt met duurzaam ondernemen
De agrarische sector werkt hard aan zijn imago. We investeren met z’n allen  
kapitalen in milieu- en diervriendelijke oplossingen. Toch is op 94% (!) van  
de bedrijven nog altijd asbest verwerkt, met name in stallen en opslagruimtes.  
Dat probleem mogen we niet laten liggen, als we weten dat jaarlijks honderden 
mensen aan de gevolgen van asbestbesmetting overlijden. Samen kunnen we 
nieuwe slachtoffers voorkomen.

Omdat de risico’s en kosten alleen nog maar stijgen 
Naar verwachting moeten vanaf 2024 alle daken en gevels in Nederland
asbestveilig zijn. Op weg naar dat wettelijk verbod zal de regelgeving zeer
waarschijnlijk strenger worden en zullen de kosten stijgen. Bovendien vallen de 
risico’s van asbest steeds vaker buiten de verzekeringsvoorwaarden, met alle 
gevolgen van dien bij een eventuele brand- of stormschade. En één ding is zeker:
elk jaar dat uw asbest langer blijft zitten, komen er meer asbestvezels in de lucht, 
op uw erf.

Omdat u 3 vliegen in 1 klap kunt slaan
Als het asbestprobleem bij u met name in het dak zit, is het de moeite waard om
te bekijken of u daar met zonnepanelen een extra bestemming aan kunt geven.
Afhankelijk van de ligging van uw dak(en) en uw jaarlijks energieverbruik kan
dat lucratief zijn. Een investering die zich veelal terugverdient, omdat de zon
u gratis energie levert. Bovendien kan iedereen dan zien dat het milieu u aan het
hart gaat. Misschien kunt u zelfs duurzame energie gaan leveren aan gezinnen of
bedrijven in de buurt. Of u slaat de handen ineen met andere ondernemers om
de vruchten te plukken van een gezamenlijke aanpak en inkoop.

Omdat er nú nog interessante regelingen zijn
De overheid stimuleert het saneren van asbest. Om te beginnen kunt u 27%  
van de saneringskosten afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere  
afschrijving. Bovendien mag u 75% van de kosten voor het vervangen van  
asbestdaken en/of de aanschaf van zonnepanelen afschrijven in een jaar  
waarin dat u fiscaal het beste uitkomt. En áls u kiest voor zonnepanelen,  
komt u waarschijnlijk ook nog in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.  
Daarnaast is er nu de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, waarvan 
de uitwerking per provincie kan verschillen. Profiteer ervan, zolang het kan.
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Omschrijving : Corporate 3 
luik folder
Omvang : 6 pag A4
Formaat : Pagina formaat (b x 
h): 210 x 297 mm.
Plano formaat (b x h): 630 x 
297 mm
Papier : MC Mat (Silk) FSC 
250 gram
Bedrukking : 4:4 - dubbelzijdig 

Oud asbest is gevaarlijker dan u denkt
Er heerst een even hardnekkig als fataal misverstand over asbest: zolang je er niet  
aan komt, zou er niets aan de hand zijn. Terwijl asbest ouder dan twintig jaar (en dat  
is ál ons asbest) wel degelijk flink verweert. Een dak van 1000 m2 verliest jaarlijks  
gemiddeld een kilo aan asbestvezels. Bij een dak van veertig jaar oud, is dat al snel  
drie kilo per jaar. Denk ook aan asbest in tussenschotten, met schurende dieren.  
Of aan asbest in de kit om ramen van oude kassen, die langzaam maar zeker verbrokkelt.  
Al die vezels zweven rond op uw erf. Geen prettig besef als daar beesten lopen, mensen 
werken of uw (klein)kinderen spelen...



Asbestinventarisatie

Vergunning of melding

Asbestverwijdering

Opslag, transport & stort

Afmelden

Nieuw dak

Zonne-energie

Omdat u stap voor stap wordt geholpen 
Bij verantwoord asbestsaneren komt best wat kijken. Daarom maken we het 
u zo makkelijk mogelijk, op basis van een helder stappenplan. Op de website 
www.agroasbestveilig.nl leggen we stap voor stap uit waar u rekening mee 
moet houden. Daar vindt u ook verder alles wat u moet weten over asbest en 
het landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbestveilig. En natuurlijk over de 
financiële en fiscale mogelijkheden, alsook regionale initiatieven waarvan u 
gebruik kunt maken.
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Wij helpen u graag
Voor persoonlijke ondersteuning kunt u natuurlijk terecht bij uw regionale land- en  
tuinbouworganisatie. Wij helpen u graag de juiste keuzes te maken, bonafide partijen  
te selecteren en optimaal gebruik te maken van de geldende regelingen.

 
 

Informatie 
- wet- en regelgeving
- financieringsmogelijkheden
- vereiste stappen

Advies 
- asbestscan
- kostenindicatie
- berekening zonnepanelen
- offertevergelijking

(Bouw)begeleiding 
- aanvraag sloop- en bouwvergunning
- projectmanagement
- collectieve inkoop en uitvoering
 

 
- LTO Noord Informatiecentrum 
 T (088) 888 66 44  
 info@ltonoord.nl
 www.ltonoord.nl/thema/asbest 
- ZLTO Informatielijn
 T (073) 217 33 33
 info@zlto.nl  
 www.zlto.nl/asbest 
- LLTB Infolijn
 T (0900) 463 655 82
 info@lltb.nl
 www.elio.nu
- Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbestveilig
 info@agroasbestveilig.nl
 
 
Het landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbestveilig wordt gedragen door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.agroasbestveilig.nl

Waar kunt u voor aankloppen?
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