ATTEST AANNEMER

Attest in te vullen door de aannemer die het asbesthoudende
materiaal heeft verwijderd.

Voor wie, waar en op welke datum werd het asbest verwijderd?*

|INVULLEN IN HOOFDLETTERS|
* is verplicht in te vullen

Voor- en achternaam

————————————————————————————————

Straat, nummer en bus

————————————————————————————————

Postcode en gemeente

————————————————————————————————

Datum verwijderen asbest

—— / —— / ———— —

telnr. / GSM-nummer

————————————————————————————————

e-mailadres

————————————————————————————————

Factuurgegevens

Datum eindfactuur — — / — — / — — — —

		

Factuurnummer — — — — — — — — — —

Bedrag €— — — — — — — — — incl. BTW

Gegevens asbest
Datum melding FOD WASO of datum aangifte
Sociale zekerheid (30bis). Zie (opmerking)*

Type*

Verwijderde oppervlakte (m2)

Asbestcement onderdak
Dakbekleding (dakleien)
Dakbekleding (golfplaten)
Gevelbekleding (gevelleien)
(Opmerking)* de melding van de werken bij FOD WASO geldt voor aannemers met werknemers. Voor werken uitgevoerd vanaf 01/10/2021 geldt voor
aannemers zonder werknemers de aangifteplicht voor gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid. Voor aannemers zonder werknemers dient tot
01/10/2021 de datum van het behalen van het attest eenvoudige handelingen, conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk, opgegeven te
worden.

Vul de gegevens van je bedrijf en onderstaande verklaring in.
Naam bedrijf
KBO nummer







——————————————————————————————————
B E
— — — — — — •— — — •— — —

Ik verklaar dat ik asbesthoudende materialen heb verwijderd op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.
Ik bevestig dat de werken uitgevoerd werden volgens de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Je vindt de voorwaarden op www.fluvius.be/premies.
Ik verklaar dat het asbest werd verwijderd van het dak, onderdak dan wel de buitengevel.
Ik verklaar dat de asbestverwijdering werd uitgevoerd door een persoon die, op het moment van de uitvoering van de werken, beschikt over een
geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk.
Ik verklaar dat het asbest werd verwijderd volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of dat de aannemer lid is van het
Asbestcharter voor dakaannemers.

Voor- en achternaam
Datum

——————————————————————————————————
—— / —— / ————

Handtekening aannemer		

Stempel aannemer

A1/0000

Attest asbestverwijdering

Retouradres: Fluvius – t.a.v. dienst Premies, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

