
Heeft uw organisatie hulp nodig om het gehele traject van 

asbestsanering, sloop en oplevering op een veilige wijze te 

laten verlopen? Holland milieutechniek heeft ervaring in het 

begeleiden van grootschalige asbestsaneringen tot kleine 

mutatie projecten. Vanaf de planning tot de ideeën voor 

het realiseren van een asbest project wordt er een proces 

opgestart waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Van 

inventarisatie tot het opstellen van een plan van aanpak. Onze 

specialisten controleren en coördineren de sanering. Ook 

stellen we een opleveringsrapportage en beheersplan op.

ONDERSCHEIDEND

 Verantwoordelijk gecertificeerd personeel - 

Sterk in planmatig werk -

communicatie en werkvoorbereiding -

Innovatieve technieken - 

Eigen ontwikkeld KIWA IT -

Asbest management systeem -

Snel & pragmatisch -
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WIJ WERKEN UITSLUITEND VOOR: 
Aannemers, woningbouw, VVE’s, vastgoedbeheer, 
gemeente, scholen, particulieren, industrie en maritiem

UITVOEREN EN ONTZORGEN 

Holland milieutechniek is al vele jaren landelijk actief 

in de asbestsanering. Dankzij ons uitgebreide netwerk 

kunnen wij alle stappen in het proces uitvoeren en 

coördineren. Ons bedrijfsbureau zorgt er dan voor dat 

alle acties zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, 

zodat de doorlooptijd verkort wordt. Uiteraard is het 

ook mogelijk om Holland milieutechniek alleen voor de 

sanering zelf in te schakelen, dan werken wij snel en goed 

samen met de betrokken aannemer. Onze toegevoegde 

waarde reikt verder dan de uitvoering alleen. Wij 

ondersteunen bij de voorbereiding, de communicatie en 

de standaardisering van het mutatieproces, en leveren 

alle benodigde managementinformatie om het proces te 

stroomlijnen.

CAPACITEIT EN KWALITEIT

Wij hechten veel waarde aan verantwoordt saneren. 

Door goed samengesteld personeel en innovatieve  

oplossingen stellen wij hoge eisen aan onze 

kwaliteitsnorm. Naast een geaccrediteerd labartorium, 

omgevingsdienst en de arbeidsinspectie hebben wij ook 

onze eigen kwaliteitsprotocol. Wij werken samen met 

partijen die de corporatie aanwijst, maar kunnen ook 

het project management uit handen nemen om met ons 

eigen netwerk het proces te begeleiden.

MUTATIE ONDERHOUD  

Bij een mutatie is het belangrijk dat alle betrokken 

partijen goed op elkaar zijn ingespeeld. Zodra de woning 

leeg staat, neemt een onafhankelijk inventarisatiebureau 

de situatie op. Zij baseren zich enerzijds op 

visuele waarnemingen en anderzijds op lucht- en 

materiaalmonsters. Op basis van het inventarisatierapport 

worden de te verwijderen bronnen aangegeven op 

het opdrachtformulier. Holland milieutechniek doet 

vervolgens de sloopmelding bij de gemeente, en 

stelt het werk-opnameformulier op met daarin de 

benodigde bezetting en de planning van de uit te voeren 

werkzaamheden. Vijf dagen na de sloopmelding kan de 

sanering starten.

BREDE EXPERTISE EN ERVARING

De sanering kan zowel constructief asbest betreffen, 

bijvoorbeeld in rioleringen, standleidingen of 

spouwstroken, als asbesthoudende materialen die door 

huurders zijn aangebracht, zoals vloerzeilen. Holland 

milieutechniek heeft de expertise in huis om al deze 

asbestbronnen te verwijderen. Wij zijn ervaren in het 

toepassen van containments, waardoor de ruimte voldoet 

aan de vereiste luchtkwaliteit. Alles gebeurt uiteraard 

volgens de wettelijke vereisten, zodat de eindcontrole 

door het gecertificeerde vrijgavelaboratorium ook 

daadwerkelijk tot vrijgave leidt en de aannemer snel kan 

beginnen met de te voeren werkzaamheden.

DE BASIS VOOR 
VERNIEUWING
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