
 
 

Informatie asbest kruipluik 
 
Bij renovatiewerkzaamheden aan de warmteleidingen onder uw woning moeten we het kruipluik 
in uw woning meerdere keren openen en terugplaatsen. Over het kruipluik zelf willen we u graag 
nader informeren.  
 
Kruipluik  
Tot 1994 werd in allerlei materialen en spullen asbest verwerkt, waaronder ook in kruipluiken. Op 
basis van de leeftijd van uw woning is het dus mogelijk dat het kruipluik in uw woning asbest bevat. 
Als een kruipruimteluik ‘asbestverdacht’ is, mag het –vanwege geldende wetgeving– na openen 
bedrijfsmatig niet meer worden teruggeplaatst en zal het dus moeten worden vervangen.  
Wat wordt er van u verwacht?  
 

 
 
Controleren en eventueel vervangen  
Als eigenaar van de woning bent u verantwoordelijk voor het veilig toegang verlenen van uw woning 
en tot de kruipruimte wanneer een netbeheerder u hierom vraagt. Wij verwijzen u hiervoor graag 
naar artikel 4.2.a van onze algemene voorwaarden die te raadplegen zijn via onze website 
www.svpbv.nl. Voordat we bij u in de kruipruimte aan de slag gaan vragen we u daarom om het 
kruipluik eventueel tijdig te vervangen voor een asbestvrij exemplaar. Voor aanvang van de 
werkzaamheden komen wij bij u langs om te bespreken hoe de situatie bij u in de woning is en of 
eventuele vervanging al heeft plaatsgevonden. Wanneer u ons een asbestinventarisatierapport kunt 
tonen of op een andere wijze kunt aangeven dat het kruipluik al vervangen is, hoeft u natuurlijk niets 
te doen. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om het kruipluik te vervangen dan heeft u 
daarna nog enkele dagen de tijd om dit alsnog te doen.  
 
Let op: als bij aanvang van de werkzaamheden blijkt dat er een asbesthoudend kruipluik ligt, zijn wij 
genoodzaakt om deze middels een noodprocedure zelf te verwijderen. De vervangingskosten zijn dan 
voor uw rekening.  
 
Is een asbesthoudend kruipluik gevaarlijk?  
Asbest kruipluiken bestaan uit een hechtgebonden soort asbest. Hierbij zitten de vezels stevig 
verankerd in een basismateriaal, bijvoorbeeld in cement of in lijm. Daardoor is er weinig kans dat 
vezels vrijkomen.  
 
 



 
 
Waar kan je een nieuw kruipluik aanschaffen?  
Bij gespecialiseerde bouwcentra zijn speciale kruipluiken te koop. Het gebruik van een houten 
kruipluik kan tijdelijk, maar raden wij voor de lange termijn af. Het vocht uit de kruipruimte kan op 
den duur de sterkte van het hout nadelig beïnvloeden.  

 
Zelf vervangen?  
Een kruipluik mag je zelf vervangen. 

1) Doe een sloopmelding via www.omgevingsloket.nl 
2) Haal speciaal verpakkingsmateriaal bij de milieustraat 
3) Lever het kruipluik in bij de milieustraat 

 
Je kunt ook een in asbest gespecialiseerd bedrijf inschakelen. 
 

www.svpbv.nl 
 

VRAAG EN ANTWOORD 
 
Welke asbesthoudende materialen mag ik als particulier zelf verwijderen?  
Vinyl-zeil of vinyl-tegels, en hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals een kruipluik mag u als particulier 
zelf verwijderen. Het kruipluik kunt u dus ook zelf verwijderen en vervangen. 

Hoe moet ik een asbesthoudend kruipluik verwijderen? 
Wanneer u als particulier asbest gaat verwijderen, dient u een sloopmelding te doen bij de Gemeente 
Purmerend via www.omgevingsloket.nl. Het is mogelijk om deze melding gezamenlijk met uw buren te doen 
(één sloopmelding). Bij de milieustraat kunt u gratis verpakkingsmateriaal, speciaal voor asbest, afhalen en het 
asbestluik op aanwijzing van een milieustraatmedewerker verpakken. Het luik levert u vervolgens gratis bij de 
milieustaat in. 

Kan ik het luik ook laten verwijderen? 
Ja, maar daarvoor moet u wel een asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Een asbestinventarisatie-rapport is 
hierbij verplicht. U hebt geen asbestinventarisatierapport nodig als u het kruipluik zelf verwijdert. 

Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker van onze afdeling 
Klantenservice, tel. 0900-9807 (lokaal tarief). Zij zijn op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar.  
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