
DE BEHEERSING VAN ASBESTRISICO’S 
REKENEN OP DE NUMMER 1 IN DECONTAMINATIE NA CALAMITEITEN

ONZE MISSIE  

Beheer van crisissituaties na brandschade, water-

schade of natuurrampen. Vandaag telt BELFOR 7.000 

medewerkers in meer dan 300 vestigingen in 28 lan-

den en beschikt over gecertifi ceerde expertise op het 

gebied van asbestverwij dering. 

BELFOR Technology is de Belgische afdeling voor in-

dustriële en technische schadeclaims. Kiezen voor 

BELFOR Technology betekent profi teren van 40 jaar 

wereldwij de ervaring. Onze consequente inspanningen 

op het gebied van Research & Development garande-

ren zo onze voorsprong in technologische innovatie en 

respect voor het milieu.

Alleen de combinatie van technologie en ervaring kan het gewenste resultaat opleveren.

ONZE ENGAGEMENTEN: 

• Interventie 24 / 7 / 365 

• Snel handelen 

• Gegarandeerde resultaten 

• Ervaren specialisten

•  Gedetailleerde voorbereidende studies 

en adviezen
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ONZE DIENSTEN:  
Brand- & Waterschadesanering | Gebouwen en inhoud | Bouwstofsanering | Machines/Mechanica | Droging/Ontgeuring | Elektronica | Schimmelsanering | Verwij dering van asbest | Ontsmet-
tingsdiensten voor biologische risico’s | Herstellen van documenten en data | Afbraak & opruiming | Industrieel Onderhoud | Maritiem & Offshore | Schadebeperking | Productie chemicaliën | 
RED ALERT® Spoedprogramma voor noodsituaties



MILIEU-OPLOSSINGEN 

FACT SHEET

VOORDAT EEN CRISIS EEN RAMP WORDT 
BELFOR IS ER VOOR U, ZODAT EEN CRISIS  
GEEN RAMP WORDT

“Wij beheren uw asbest- 
probleem, ongeacht de grootte  
of de aard ervan.”

VOOR U BEHEERSEN WIJ HET ASBESTRISICO 

Beheer van crisissituaties van A tot Z na alle soorten 

rampen: brand, ongeval, overstroming, waterschade, 

instorting, hagel, storm, enz. BELFOR Technology is  

actief in gans Vlaanderen, voor alle asbest gecontami-

neerde gebouwen en uitrustingen:

• Indutrieel

• Residentieel

• Niet residentieel (kantoren, winkels, enz.)

VOOR HET MILIEU

Vastberaden geëngageerd voor duurzame ontwikke-

ling, zijn we actief op verschillende gebieden:

•  Afvalbeheer in overeenstemming met de normen en 

het milieu

• Traceerbaarheid van de geëvacueerde materialen

VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

Wij garanderen en controleren:

•  Strikte naleving van de normen en veiligheidsvoor-

schriften voor onze klanten en medewerkers

•  Strenge controles van uitrusting, individuele- en col-

lectieve beschermingsmiddelen

•  Systematisch opvolgen van vergunningen en kwalifi-

caties

• Permanente opleiding van onze technische teams

Als erkend asbestverwijderaar, biedt BELFOR even-

eens andere alternatieven voor asbestverwijdering: 

inpakken, afdekken, schilderen of uitvoeren van  

onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende  

materialen. Dankzij de nieuwste generatie apparatuur 

en expertise biedt BELFOR geoptimaliseerde oplossin-

gen aan die aangepast zijn aan elke situatie. Teneinde 

de sereniteit van zijn klanten te bewaren en hen een  

optimaal comfort te garanderen, biedt BELFOR oplossin-

gen aan voor het behandelen van asbest, die zijn mede-

werkers in staat stellen om in alle discretie te werken, 

met respect voor het milieu en de wettelijke vereisten.

ASBEST INKAPSELEN 

• Goedkopere oplossing

• Kortere uitvoeringstijd 

•  Mogelijkheid om onmiddellijk doeltreffende 

 maatregelen te nemen

• Inperking van het milieurisico
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