
  
 
 

 

Format brief eigenaren asbestverdachte daken 
Week van de Asbestvrije Schuur 
 

Toelichting  
Met deze brief kunt u eigenaren van een asbestdak in uw gemeente op de hoogte brengen van de 
uitgevoerde inventarisatie naar asbestverdachte daken. U kunt hiermee dakeigenaren informeren 
dat uit de inventarisatie blijkt dat er op zijn/haar pand(en) naar alle waarschijnlijkheid een 
asbestverdacht dak ligt. Ook kunt u op deze manier dakeigenaren stimuleren mee te doen met de 
Week van de Asbestvrije Schuur om op die manier het dak zo spoedig mogelijk aan te pakken. U 
kunt hen laten weten hoe u hem/haar kan ondersteunen in deze aanpak en aanvullend diverse 
handelingsperspectieven aanbieden (namen van bedrijven, stappenplannen en dergelijke). 
 
Deze brief is een conceptbrief, waarin diverse zaken de revue passeren die u op zou kunnen 
nemen. Afhankelijk van wat uw gemeente aanbiedt, beschikbaar heeft aan informatie en de 
plannen op korte/lange termijn rondom dit onderwerp, kunt u de brief naar uw eigen situatie 
aanpassen. 
---------- 
 

Brief 
 
[Adresgegevens pandeigenaar] 

 

Betreft: ondersteuning aanpak asbestverdachte daken 

 
[Plaats, datum] 
 
 
Beste [naam pandeigenaar], 
 
Als gemeente willen we u graag op de hoogte brengen van de resultaten van een recent door ons 
uitgevoerde inventarisatie naar asbestverdachte daken. Uit deze inventarisatie blijkt dat het dak 
van uw schuurtje of ander bijgebouw zeer waarschijnlijk asbest bevat. In deze brief vertellen we u 
graag meer over wat dit voor u betekent en wat u kunt doen. Ons streven is om het voor u zo 
makkelijk en goedkoop mogelijk te maken om uw asbestdak te (laten) vervangen.  
 
Aanmelden informatiebijeenkomst Week van de Asbestvrije Schuur 
Op de achterkant van deze brief vindt u informatie over welke schuur of bijgebouw het gaat [en 
een fotoscan van het dak dat zeer waarschijnlijk asbest bevat]. Zijn alle gegevens op de achterkant 
van deze brief juist? Kom dan [datum] naar de informatiebijeenkomst over asbestdaken. Deze zal 
plaatsvinden van [starttijd] tot [eindtijd] uur op [locatie en adres]. Daar leggen we u uit op welke 
manier uw asbestdak verwijderd kan worden en informeren we u over hoe wij u kunnen helpen. 
Het dak van een kleine schuur verwijdert u bijvoorbeeld met handige klussers in één dag. Tijdens 
de Week van de Asbestvrije Schuur van 13 t/m 19 september trekken [naam van inwoners van 
gemeente] met elkaar op om asbestdaken in hun wijk te verruilen voor een nieuw gezond dak, 
met ondersteuning van de gemeente. Komt u naar de bijeenkomst of wilt u meer informatie? 
Stuur een e-mail naar [e-mailadres speciaal voor asbestdaken] of Whatsapp-bericht naar [mobiele 
nummer asbesttelefoon]. Vermeld hierbij duidelijk om welk adres het gaat.  



  
 
 

 

 
Asbestdak verruilen voor gezond schuurdak 
Steeds meer eigenaren verwijderen hun asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond dak. Weer 
en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken, die minimaal 25 jaar oud zijn. 
Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht en grond terecht. Met het vervangen van uw 
asbestdak onderhoudt u uw woning goed en blijft uw schuur verzekerbaar bij schade en brand. 
Wat is volgens u een goede reden om uw asbestdak te (laten) vervangen? 
 
Meer info  
Kijk voor meer informatie over asbest op [gemeentepagina met meer info over asbestdaken]. 
Indien u in de toekomst geen informatie wilt ontvangen over dit project, stuurt u dan een e-mail 
naar [e-mailadres speciaal voor asbestdaken] of Whatsapp-bericht naar [mobiele nummer 
asbesttelefoon]. Vermeld hierbij om welk adres het gaat. 
 
Graag tot [datum bijeenkomst]. Samen zorgen we voor gezonde daken op alle [naam gemeente] 
schuren.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
[Naam, functie, contactgegevens gemeente, eventueel handtekening] 
 
p.s. Op de achterkant vindt u specifieke informatie over uw schuur of bijgebouw waarvan het dak 
zeer waarschijnlijk asbest bevat [en een fotoscan van het dak dat zeer waarschijnlijk asbest bevat].  
 
 
[z.o.z.] 
 
Inventarisatie gemeente [naam gemeente] 
Datum:    [datum inventarisatie]  
Asbestrisico:    [ja/nee] 
Adres:     [adresgegevens pandeigenaar] 
Dakoppervlakte:  [xxx m2] 

 
[Achterkant brief --> weghalen indien u geen fotoscan toevoegt] 
 
Controleer de fotoscan  
Hieronder vindt u een fotoscan van uw dak dat zeer waarschijnlijk asbest bevat. Controleer de 
gegevens op de scan zorgvuldig. Kloppen de gegevens niet of bent u niet de eigenaar van het 
vermoedelijke asbestdak? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan ons via e-mail [e-
mailadres speciaal voor asbestdaken] of Whatsapp naar [mobiele nummer asbesttelefoon]. 
Vermeld hierbij duidelijk om welk adres het gaat.  
 
 
 


