
 Postadres: 
Postbus 93 
9460 AB  Gieten 
tel.:  (0592) 26 77 77 
fax:  (0592) 26 77 99 
Bezoekadres: 
Spiekersteeg 1, Gieten 
Internetadres: 
www.aaenhunze.nl 

Meldingsformulier sloop 
Voor het verwijderen van asbest: 

• in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden; 
• door particulieren bij woningen: maximaal 35 m² per kadastraal perceel van geschroefde 

asbesthoudende platen (hechtgebonden niet zijnde dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-
gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. 

(Bouwbesluit 2012 artikel 1.2.) 
 
Gegevens gemeente 
Dossiernummer:   Datum ontvangst: 
1 Gegevens van de aanvrager 

1a Naam en voorletters:    man  vrouw 
 

1b Correspondentieadres in Nederland:   
 

1c Postcode en plaats:   

1d Telefoon privé:   

1e Telefoon werk:   

1f Faxnummer:   

1g E-mailadres:   

1h Bent u:   eigenaar  huurder 
 anders, namelijk: 

 
 
2 Uw sloopmelding 

2a Is tevens een omgevingsvergunning 
aangevraagd? 
Zo ja, wat is het aanvraagnummer: 

  ja  nee 
 
 

 

 
3 Gegevens van het te slopen bouwwerk 

3a Het bouwwerk is (indien van toepassing):   Rijksmonument 

 Gemeentelijk of provinciaal monument 
 

3b Straat en huisnummer: 
Postcode en plaats: 

  

 
 

3c Kadastrale aanduiding   

 Gemeente:   

 Sectie en nummer:   

3d De eigenaar van het bouwwerk: 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
E-mail adres: 

 
 

 

 

 

 

 
 

3e Het huidige gebruik van het bouwwerk:   

3f Wat wordt er precies gesloopt? 
(Geef een omschrijving van de te slopen 
bouwwerken en voeg een situatietekening én een 
tekening of foto’s van het te slopen object bij) 

 (geef hieronder een beschrijving ) 
 

 

 

 

 
 



 
 
4 Vragen met betrekking tot asbest 

4a Is er onderzoek verricht naar de 
aanwezigheid van asbest? 

  Ja (onderzoeksrapport toevoegen) 

 Nee  
 

4b Op welke plaatsen in het bouwwerk zijn 
asbesthoudende materialen aanwezig? 

 (Geef hiervan een nauwkeurige aanduiding): 

 

 

 

 
 

4c Om hoeveel asbest gaat het?  
 

 m2 

4d Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?  
 

 Ja  Nee (vul vraag 4e in) 

4e Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de sloopwerkzaamheden? 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
E-mailadres: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

4f Waar wordt het asbest voor verwerking 
aangeboden? 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
E-mailadres: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
5 Machtiging 

5a Laat u de melding door een gemachtigde 
verzorgen? 

 
 

 Ja  Nee  

5b Zo ja, vul hier dan de gegevens van die 
persoon in: 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
E-mail adres: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 Handtekening 

   Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. 
Als een gemachtigde is aangewezen, moeten zowel de aanvrager als de gemachtigde dit formulier 
ondertekenen 

6a Datum: 
Handtekening aanvrager: 

  

6b Datum: 
Handtekening gemachtigde: 

  

 
 


