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Ontstaan

Wij zijn ontstaan uit het studiebureau LCI dat gespecialiseerd was in de 
opmaak van asbestinventarisaties en sloopopvolgingsplannen. Deze 
activiteiten vormen de basis voor de uitbreiding naar de effectieve 
verwijdering van asbest. Met de nodige know-how vanuit het studiebureau 
qua regelgeving en voorschriften garanderen wij een efficiënte verwijdering 
op een manier waarbij veiligheid, professionaliteit en correctheid centraal 
staan.

Visie

Als erkend asbestverwijderaar streven wij ernaar iedere sanering uit te 
voeren volgens de van toepassing zijnde richtlijnen en het wetgevend kader, 
of het nu om eenvoudige handelingen of een hermetische zone gaat. Door 
herhaaldelijke opleidingen en intern overleg zorgen wij voor de juiste kennis 
en vaardigheden om dit te realiseren.



Professionaliteit en 
expertise
Of het nu gaat om effectieve 
verwijdering van asbest of om 
advies omtrent geplande werken, 
bij 4Best ben je zeker van een 
professionele aanpak en de 
benodigde expertise. Bij ons zijn 
een goede service, transparante 
communicatie en kennis van het 
domein erg belangrijk. 4Best 
opereert altijd binnen de lijnen 
van de regelgeving en zorgt er 
voor dat alles steeds vakkundig en 
volgens het boekje verloopt.

Gecertificeerde diensten 

4Best verbindt zich er toe 
om uitsluitend activiteiten 
te verrichten waartoe ze 
bevoegd is door de correcte 
instanties. Wij zijn erkend door 
de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (FOD WASO) en 
staan onder voortdurend toezicht 
van de dienst Toezicht Welzijn op 
het Werk. 

Tevens werken wij enkel 
met erkende labo’s voor de 
uitvoering van luchtmetingen en 
asbestanalyses. 

De verwerking van het afval 
gebeurt op de meest ecologische 
manier via tevens erkende 
verwerkers. Het hechtgebonden 
asbestafval wordt gedeponeerd 
bij stort klasse I, Remo 
Milieubeheer te Houthalen. Het 
losgebonden asbestafval wordt 
verwerkt bij Rematt TV om dan 
gedeponeerd te worden bij 
Indaver te Antwerpen. 

Veiligheid 

4Best maakt per project 
een passende risicoanalyse 
en werkplan op, waarna de 
veiligheidsmaatregelen worden 
bepaald. Wij houden steeds 
rekening met de veiligheid van 
de betrokken personen en de 
omgeving. Na een correcte 
analyse wordt er bepaald welke 
techniek de meeste bescherming 
biedt. Binnen ons bedrijf staan 
de veiligheidsnormen namelijk 
centraal.

Correcte communicatie 

Asbest is een delicate stof, waarbij 
veel mensen snel aan de ergste 
gevolgen denken. Het is dus zeer 
belangrijk dat er vooraf goed 
wordt gecommuniceerd over het 
proces, de werken en de impact 
op de omgeving. Belangrijk hierbij 
is dat zowel de communicatie als 
de uiteindelijke werken steeds 
zullen gebeuren op een correcte 
en complete manier, binnen het 
wettelijk kader.

Onze waarden

Een vraag of opmerking?
Bij vragen staan onze medewerkers steeds 
voor u klaar! 
 

      info@4best.be 
      +32 476 51 97 87



Methodes
Hier beschrijven we kort de twee door ons gehanteerde methodes 
bij asbestverwijdering. Op onze website www.4best.be kunt u ook de 
nodige informatie vinden. Uiteraard geldt ook hier: bij vragen staan onze 
medewerkers steeds voor u klaar!

Hoe gaan wij te werk?

Voor de verwijdering wordt de toepassing 
geïnspecteerd en bekeken hoe deze het 
efficiëntst verwijderd kan worden. Hierbij is de 
bevestigingsmethode van het te verwijderen materiaal 
van groot belang. Het asbesthoudend materiaal 
wordt daarna bevochtigd met een fixatiemiddel. 
Hierdoor wordt de kans op vezelvrijgave tijdens de 
verwijdering gereduceerd tot een minimum. Na het vrij- 
en of losmaken van het asbest wordt de toepassing 
gedeponeerd in een daartoe voorziene big bag. Na 
de verwijdering wordt de ruimte waarin het asbest 
zich bevond gereinigd en nogmaals gefixeerd. De 
fixatie zorgt ervoor dat indien er nog een resterende 
asbestvezel aanwezig zou zijn deze ingekapseld 
wordt. De vezel wordt dan op een oppervlak vastgezet 
waardoor hij niet langer schadelijk voor de gezondheid 
is.  

Wat wordt er van u verwacht?

Voor de verwijdering zullen er de nodige afspraken 
gemaakt worden. Indien mogelijk wordt de ruimte 
vrijgemaakt van losse onderdelen. Als er vaste 
onderdelen moeten verwijderd worden door ons. 
Worden wij hier graag voorafgaand aan de verwijdering 
op de hoogte van gebracht. 

Verder hoeft u niets te doen! Onze werknemers zorgen 
voor een deskundige verwijdering en u blijft dan voor 
uw eigen veiligheid best uit de buurt. Na de werken 
laten wij de zone waar de werken zijn uitgevoerd steeds 
netjes achter.  

Eenvoudige handelingen
Bij de verwijdering van asbesthoudende dakbedekkingen, schoorstenen, 
buizen, dorpels etc. kan de techniek van de eenvoudige handelingen worden 
toegepast. Eenvoudige handelingen kunnen alleen toegepast worden als de 
vezelvrijgave tot een wettelijk omschreven minimum kan worden beperkt.
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Hoe gaan wij te werk?

Bij de verwijdering van losgebonden toepassingen 
wijzigt de toestand van het asbesthoudend materiaal, 
waardoor er asbestvezels vrijkomen.  Door het 
bouwen van een hermetische zone rondom de 
asbesthoudende toepassing kunnen deze vrijgekomen 
asbestvezels gecontroleerd opgevangen worden.  

De gehele ruimte zal dan luchtdicht worden gemaakt 
door middel van plastic folie. Zodra de ruimte 
luchtdicht is gemaakt wordt deze in onderdruk 
gebracht waarbij de lucht in de ruimte continu ververst 
en gefilterd wordt door middel van een extractor. 
Aan de ingang van de hermetische zone wordt 
een personeelssas geplaatst. Hierin kunnen onze 
medewerkers douchen nadat ze de zone verlaten. 
Tevens zorgt dit ervoor dat de onderdruk in de zone 
gegarandeerd blijft en er geen vezels naar buiten 
kunnen komen. 

Tijdens en na de sanering worden er metingen gedaan 
door een extern labo. Tijdens zo’n meting worden 
er pompen in en rondom de zone geplaatst om de 
concentratie vezels vast te leggen. De zone wordt 
pas vrijgegeven als de concentratie vezels onder de 
wettelijke norm is. 

Zodra de ruimte is vrijgegeven komen onze 
werknemers terug ter plaatse om de hermetische 
zone af te breken. Daarna wordt de ruimte nogmaals 
gereinigd en leveren wij de werf schoon op.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor de verwijdering zullen er de nodige afspraken 
gemaakt worden. Wij verwachten dat de ruimte is 
vrijgemaakt van losse onderdelen. Zo kunnen wij de 
zone efficiënter opbouwen. Indien u niet in staat bent 
de zone vrij te maken. Kunnen wij in onderling overleg 
dat voor u doen.

Vaste onderdelen worden door ons afgedekt met 
plastic folie zodat deze niet gecontamineerd kunnen 
worden tijdens de verwijdering. Verder gaan wij er van 
uit dat de zone waarin de werken worden uitgevoerd 
droog en borstelschoon is. 

Het is ten strengste verboden de hermetische zone te 
betreden zonder toestemming van ons. Aangezien de 
zone volledig luchtdicht gemaakt wordt. Kan u wel in 
uw woning verblijven tijdens de werken. Wij beperken 
de hinder steeds tot een minimum.

Hermetische zone
Deze methode wordt voornamelijk toegepast bij het verwijderen van 
losgebonden asbesthoudende materialen. De meest voorkomende 
losgebonden toepassingen zijn buisisolatie, asbestkarton beplatingen en 
onderlagen van vinyl vloeren uit de jaren ’60 – ’70.
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