Algemene voorwaarden (AV) Bronophaling Asbest
Landbouw
Voorwerp
Artikel 3 van het protocol ‘Asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector’ van 13/10/2021 heeft als
voorwerp het realiseren van asbestveilige daken in de landbouwsector. Daarbij worden volgende elementen in
asbestcement meegenomen: de afvoer van asbesthoudende dakelementen, (onder)dakplaten en
dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen
Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn
niet toegelaten.
Aanvraag
1. De aanvraag voor een ophaling door de OVAM dient te verlopen via aanmelding op volgende website
van de OVAM: www.ovam.be/land-en-tuinbouwers . Aanvragen die rechtstreeks binnenkomen bij de
door de OVAM aangestelde inzamelaar, zal de OVAM niet financieren.
2. De OVAM of het door de OVAM aangestelde studiebureau gaat na of aan de vereiste
aanmeldingscriteria voldaan werd. Een beslissing volgt per mail binnen de 10 werkdagen na de
aanmelding.
3. De afvoer van de asbesthoudende elementen dient te starten ten laatste 1 jaar na de goedkeuring
van uw dossier.
Praktisch
1. Het betreft enkel de afvoer van elementen van de gebouwen op de opgegeven locatie. Bijkomende
hoeveelheden dan deze die goedgekeurd zijn, worden niet aanvaard.
2. Na aanvaarding van uw dossier staat de inzamelaar in voor het leveren en ophalen van de containers
met asbestplaten.
3. U ontvangt van inzamelaar een bevestingsmail met tijdstip en plaats van de geplande levering en
ophaling van de containers.
4. Ingeval er andere dan asbesthoudende materialen in de door betreffende containers wordt geladen,
spreken we van een niet-conforme lading. De kostprijs van die volledige container zal
doorgefactureerd aan 430,00 euro/ton aan de aanvrager. Deze kan niet meer als zuiver asbestafval
verwerkt worden.
5. De toegang voor levering van de containers moet door de aanvrager verzekerd worden voor regulier
containertransport (rekker-remorque-combinatie 44 ton, 10 ton/as, trekkend op 1 as). In geval van
twijfel kan er op voorhand bekeken worden wat de mogelijkheden ter plaatse zijn.
6. De transporteur behoudt zich te allen tijde het recht voor om te beslissen of de werf al of niet
voldoende toegankelijk is voor het materieel.
7. Het is de aanvrager niet toegestaan de containers en/of het materieel te manipuleren op de werf.
8. Alle asbesthoudende dak-elementen moeten door de aanvrager in de container gelegd worden, in de
daartoe voorzien zak. Deze zak moet door de aanvrager na vulling afgesloten worden – zoals
beschreven in de brochure die u bij aanmelding ontvangt.
9. Het asbestveilig behandelen en verplaatsen van de asbestmaterialen tot in de container zijn op last en
onder verantwoordelijkheid van de aanvrager.
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10. Eventuele folie die gebruikt werd om asbestveilig deze dakplaten te verwijderen mag mee afgevoerd
worden, met uitsluiting van elke andere folie.
11. Schade toegebracht aan de containers en/of materieel ter beschikking gesteld door OVAM of de door
haar aangestelde aannemers, is ten laste van de aanvrager.
12. Goedgekeurde tonnages worden per mail aan u bevestigd door de OVAM (of het door haar
aangestelde studiebureau). Op basis van dit tonnage zal de aangestelde inzamelaar de nodige
containers op de aangegeven locatie komen leveren. Indien blijkt uit de weegbon van de
afvalverwerker dat de hoeveelheid asbestafval de goedgekeurde tonnage overschrijdt met meer dan
20%, zal het surplus doorgefactureerd worden aan de aanvrager.
13. Indien een levering (bv. door weersomstandigheden) toch niet wenselijk is, dient de aanvrager dit
uiterlijk 2 werkdagen vooraf aan te vragen. Zoniet wordt de levering definitief en kunnen kosten
verschuldigd zijn bij verloren rit.
14. De voorziene duur van de ter beschikking gestelde containers is maximaal 15 werkdagen.
15. Indien de inzamelaar de containers niet op het afgesproken tijdstip kan ophalen door een oorzaak bij
de aanvrager, wordt de verloren rit aangerekend aan de aanvrager.
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