
 
                                                

Aanleveringsvoorwaarden Dehaco B.V. 
 
1. Onderstaande aanleveringsvoorwaarden zijn van toepassing op objecten die worden gebruikt in de asbestverwijdering en 
die aan Dehaco worden aangeboden voor certificering, reparatie of als retour verhuur.  
2. Indien niet aan onderstaande aanleveringsvoorwaarden is voldaan, behoudt Dehaco zich het recht voor de objecten te 
weigeren. 
3. In alle gevallen wordt stof aangemerkt als zijnde asbeststof totdat middels kleefmonsters het tegendeel is bewezen. 
4. Indien na acceptatie door Dehaco blijkt dat niet is voldaan aan onderstaande aanleveringsvoorwaarden zullen alle kosten 
die door Dehaco worden gemaakt worden doorberekend aan de klant. 
5. Onder deze kosten wordt in ieder geval begrepen reinigingskosten, verpakkingskosten, arbeidstijd en gemaakte kosten 
indien een verklaring van vrijgave van een decontaminatiewagen ontbreekt.  
6. Voor geretourneerde huurobjecten zullen tevens de kosten voor de dagen dat het huurobject niet kan worden verhuurd 
aan de klant worden berekend.  
 
 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen¹: 

- Schoon en stofvrij. 
- Verpakt in een afgesloten dubbele transparante zak of in een afgesloten transportbox. 
- Buitenkant van de zak of de transportbox voorzien van het asbestlogo.  
- Buitenkant van de zak schoon en stofvrij. 
- Buiten- en binnenkant van de transportbox schoon en stofvrij. 
- Filters verwijderd. 
- Buitenzijde Airline compressoren, Airline slangen en leefluchtpalen schoon en stofvrij. 

¹ In geval van certificering of reparatie alleen de batterijoplader, het masker, de luchtslang en de motorunit opsturen. 
 
Onderdrukmachines²: 

- Buitenzijde machine schoon en stofvrij.  
- Buitenkant machine voorzien van het asbestlogo. 
- Behuizing en transitplaat schoon, stofvrij en onbeschadigd. 
- Transitplaat op de juiste manier geplaatst en rondom deugdelijk afgeplakt met tape. 
- Schoon voorfilter (of geen voorfilter).  
- Uitblaaszijde met tape afgeplakt. 
- Binnenkant tweedelige onderdrukmachines schoon en stofvrij. 
- Aansluitkabel en luchtslangen verpakt in een afgesloten dubbele transparante zak met het asbestlogo. 

² In geval van certificering of reparatie luchtslangen niet meeleveren. 
 
Stofzuigers³: 

- Verpakt in een ton met afgesloten deksel of in een afgesloten dubbele transparante zak. 
- Buitenzijde van de ton of de zak schoon, stofvrij en voorzien van het asbestlogo.  
- Buitenzijde stofzuiger schoon en stofvrij. 
- Stofzak verwijderd. 
- Stofketel leeg.                                   
- Hulpstukken op een zelfde wijze verpakt.  

³ In geval van certificering of reparatie hulpstukken niet meeleveren. 
 
Platendouches, watermanagementsystemen, transit- en materiaalsluizen: 

- Schoon en stofvrij. 
- Waterfilters verwijderd. 
- Filterrek en de filterpotten schoon en stofvrij. 
- Waterslangen schoon en stofvrij. 
- Waterslangen verpakt in een afgesloten dubbele transparante zak voorzien van het asbestlogo. 

 
Frezen, strippers en overig gereedschap voor asbestverwijdering: 

- Schoon en stofvrij. 
- Verpakt in een afgesloten ton of in een afgesloten dubbele transparante zak voorzien van het asbestlogo.  
- Buitenzijde van de ton of de zak schoon en stofvrij. 

 
 



 
 
 
Onderdrukmonitoren: 

- Schoon en stofvrij. 
 
Decontaminatiewagens: 

- Indien gebruikt bij asbestverwijdering: verklaring van vrijgave door een erkend laboratorium niet ouder dan 48 uur 
overleggen. 

- Indien gebruikt bij grondsanering: rapport grondsanering overleggen. 
- Buiten- en de binnenkant schoon en stofvrij. 
- Onderdrukmachine met schoon voorfilter. 
- Transitplaat onderdrukmachine onbeschadigd, juist geplaatst en deugdelijk afgeplakt met tape. 
- Uitblaaszijde onderdrukmachine afgeplakt met tape. 
- Waterfilters verwijderd. 

 
 
 
 
 
 


