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Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau. Op het gebied van asbest kunnen wij u 

begeleiden en deskundig advies geven. De asbestonderzoeken worden uitgevoerd door 

een flexibel team met jarenlange ervaring en specialistische kennis.

Wij werken voor diverse opdrachtgevers met verschillende wensen en leveren daarom 

maatwerk en service die daarop afgestemd is. Vanzelfsprekend is Inspectus gecertificeerd 

conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie.

Inspectus gaat voor een langdurige 
samenwerking. Kwaliteit, service 
en vertrouwen staan daarom 
centraal. Ons doel is om onze 
opdrachtgevers te ontzorgen in 
het gehele traject. Ieder project 
is uniek en wordt daarom ook zo 
behandeld. Onderzoek en ad-
vies worden afgestemd op klant 
specifieke wensen. Samen met de 
opdrachtgever zorgen wij voor 
efficiëntie in alle fases van het pro-
ces. Zo voorkomen we onnodige 
kosten, vertraging bij projecten en 
gezondheidsrisico’s voor mens en 
milieu.

“Wij zetten graag net dat
ene stapje extra voor u”

 Asbest inventarisatie
 en rapportage
 Asbest advies
 Projectbegeleiding
 Contra expertise van

 asbestinventarisatie rapporten
 Begeleiding en kostenraming bij

 een asbestsanering
 Risicobeoordeling conform

 NEN-2991 
 Asbestbeheersplan en monitoring 

 conform NEN-2991 
 Opleiding en trainingen asbest
 Begeleiding bij een validatiemeting 

 conform SCi-548

Inspectus specialist op het gebied van asbest

De dienstverlening kan zijn: Samenwerking en 
maatwerk
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Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen, een e-mail sturen of bellen.
www.inspectus.nl
info@inspectus.nl
0318 743494

Huidige Wetgeving asbest
 De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan  
 sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 een
 volledige asbestinventarisatie ter plaatse uitgevoerd moet worden.   
 Dit mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd
 inventarisatie bureau, zoals Inspectus BV.

 Naast de verplichte situaties zijn er ook andere redenen waarbij het   
 gewenst is om te weten of er asbest aanwezig is. Dit kan vanwege   
 gezondheidsrisico’s, maar er kunnen ook juridische of financiële redenen 
 zijn.

Asbest in kaart
 Om inzichtelijk te krijgen of er in een bouwwerk asbest aanwezig is 
 wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd. Vooraf wordt de nodige   
 deskresearch uitgevoerd, zoals het bestuderen van bouwtekeningen,   
 oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers of
 beheerders. 

 Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt de inspecteur (Deskundig 
 Inventariseerder Asbest) het gebouw op de aanwezigheid van asbest. 
 Van alle asbestverdachte materialen worden monsters genomen die 
 vervolgens worden geanalyseerd. Asbestanalyses worden uitgevoerd   
 door een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium.
 Alle onderzoeksresultaten worden in een heldere rapportage
 verwerkt met praktische adviezen. Op basis van dit rapport kunnen   
 vervolgstappen worden ondernomen waar we u bij kunnen begeleiden.


