
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

954

Acceptatieformulier asbestgelijkend materiaal
Toelichting op dit formulier
Met dit formulier meldt u als inwoner van de gemeente Leeuwarden dat 
u een asbestgelijkende huishoudelijke afvalstof bij Omrin wilt inleveren.
Voor vragen over dit formulier kunt u een email sturen naar 
vergunningen@leeuwarden.nl of bellen met 14 058.

Wanneer dit formulier en wanneer www.omgevingsloket.nl?
In sommige gevallen is dit formulier niet van toepassing, maar moet 
u een melding maken / een vergunning aanvragen. Maak gebruik van 
www.omgevingsloket.nl, als:

- u een bouwwerk sloopt waar meer dan 10m3 sloopmateriaal bij 
vrijkomt;

- u asbest gaat verwijderen;
- u werkzaamheden in, op of aan een beschermd Rijks- of gemeentelijk 

monument uitvoert.

Let op:
Voert u werkzaamheden uit in, op of aan een in het bestemmingsplan 
aangeduid karakteristiek pand? Controleer of u mogelijk ook een andere 
vergunning nodig heeft en vul dit formulier in.

1    Aanvrager

2    Bouwwerk

Is het asbestgelijkend materiaal afkomstig van of uit een bouwwerk, wat is de locatie in dat geval?

0 Gelijk aan (correspondentie)adres.     
0 Afwijkend van (correspondentie)adres, namelijk:

Straat en huisnummer

Postcode     Woonplaats
 
Kadastrale aanduiding

Bent u eigenaar 0 Ja.     
	 	 	 0 Nee. Laat de eigenaar ook dit formulier ondertekenen.

Naam en voorletters

(Correspondentie)adres

Postcode     Woonplaats
 
Telefoonnummer    E-mailadres

Wordt het bouwwerk geheel gesloopt?

0 Ja.     
0 Nee, het gaat om het volgende gedeelte (voeg een situatietekening toe als bijlage):

Hoe zou u het asbestgelijkende afvalmateriaal omschrijven?

Waarom weet u zeker dat het in te leveren materiaal geen asbest is / asbest bevat?

0 Een uitgevoerde asbestinventarisatie type A en B conform de SC540 (zie toelichting). 
0 Een beperkte inventarisatie type 0 als bedoeld in de SC540.
0	Het bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994 (ondersteunen met bewijzen).
0 Het materiaal is aangeschaft na 1 januari 1994 (ondersteunen met bewijzen).
0 Het materiaal bevat een codering aan de hand waarvan kan worden afgeleid dat het geen asbest is.
0 Anders, namelijk

      Datum en ondertekening

Handtekening aanvrager Handtekening eigenaar

Plaats Datum
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