Sloopvoornemen/verwijdering asbest, meldingsformulier
Woningwet 1991, artikel 8, leden 2 en 8
Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2
(Model-) Bouwverordening 1992, artikel 8.2.1

Dossiernr: ____________________________________
Datum ontvangst: ______________________________
2

Let op: is de gezamenlijke oppervlakte van het te verwijderen asbest materiaal meer dan 35m ?
Ja  aanvraag dient te worden gedaan via www.omgevingsloket.nl
Nee  ga verder met de onderstaande vragen

1.

Gegevens melder

Naam en voorletters

: _______________________________________________________ * M / V

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________ Faxnummer: ____________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________________
In hoedanigheid van:
O
O
O

eigenaar
bewoner
anders, namelijk: ______________________________________________________

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

2.

Gegevens eventuele gemachtigde

Naam en voorletters

: _______________________________________________________ * M / V

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________ Faxnummer: ____________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________________

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 - gemeente@hellevoetsluis.nl

In hoedanigheid van:
O
O

sloper
overig, namelijk: _______________________________________________________

3.
Verantwoordelijke voor verwijderen asbesthoudend materiaal
(indien deze niet dezelfde persoon is als de bij vraag 2 vermelde gemachtigde)
Naam en voorletters

: _______________________________________________________ * M / V

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode en woonplaats : ____________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________ Faxnummer: ____________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________________
In hoedanigheid van:
O
O

sloper
overig, namelijk: _______________________________________________________

4.

Gegevens bouwwerk

1.

Plaats van het te slopen bouwwerk: ______________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________________________
Datum van oprichting bouwwerk:
- Is het opgericht voor 1994? Ja/Nee *
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

2.

Het bouwwerk is een:


woning



woonkeet



woonwagen



logiesverblijf (bijvoorbeeld een zonnehuisje, recreatiewoning)



ander bouwwerk, te weten (bijvoorbeeld een garage, een schuur, een dierenverblijf, een afdak voor
fietsen) .................................................................................................

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 - gemeente@hellevoetsluis.nl

3.

4.

Wat wordt er gesloopt?


niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking



niet gelijmde asbest bevattende vloertegels



geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen binnen



geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke of golfplaten buiten



anders, namelijk: ______________________________________________________

Wat is de gezamenlijke oppervlakte van het te verwijderen materiaal? ……….. m2
Groeit er mos op? Ja/ Nee*
( * doorhalen wat niet van toepassing is)

5.

Welke materialen worden verwijderd en waar bevinden deze zich?
(Bijvoorbeeld vlakke plaat bij dakdoorvoer afvoerkanaal c.v.-ketel op zolder; golfplaten van schuurdak;
ventilatiekoker van asbestcement in de bijkeuken; vloerbedekking c.q. zeil in de keuken; dakgoten aan de garage.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.

Op welke wijze gaat u de gesloopte materialen afvoeren en waarheen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7.

Is het asbest losgekomen naar aanleiding van een incident? Ja / Nee *
( * doorhalen wat niet van toepassing is)

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 - gemeente@hellevoetsluis.nl

5.

Bijlagen

Welke bijlagen heeft u bijgevoegd?
(N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, respectievelijk gewaarmerkt. )
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.

Ondertekening

Onderstaande handtekening(en) wordt/ worden geacht de juistheid en volledigheid te waarborgen,
zowel van de ingevulde antwoorden op voorgaande vragen als van de overgelegde bijlagen.

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 - gemeente@hellevoetsluis.nl

