ASBEST GAAT,
ISOLATIE KOMT!
LAAT ASBEST
GRONDIG
DOOR ONS
VERWIJDEREN

asbestsanering

Meer informatie?

Bunt Asbestsanering B.V.

Bel ons gerust voor

Matensestraat 50

meer informatie over

6669 CJ Dodewaard

asbestsanering en onze
andere dienstverlening

0488 74 51 01

of bekijk onze website.

info@buntasbestsanering.nl

www.buntasbestsanering.nl

HEEFT U EEN
ASBESTDAK?

MODERNE MATERIEELVLOOT
Bunt Asbestsanering beschikt over een moderne
materieelvloot en werkt met eigen torenkranen,
verreikers en hoogwerkers.

KORTE LIJNEN
De sfeer is ongedwongen en kenmerkt zich door korte

Dan weet u waarschijnlijk wel dat Nederlandse daken vanaf 2024 asbestvrij moeten zijn.
Lastig voor u, want u moet er maar voor zorgen dat het weggehaald wordt. En u mag het

lijnen. Hierdoor weten onze klanten altijd precies waar ze
aan toe zijn.

nog zelf betalen ook… Gelukkig is er ook goed nieuws! Bunt Asbestsanering ontzorgt u
graag bij alles wat met asbestrenovatie te maken heeft. Als u ons belt, regelen wij de rest!
GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Wilt u onze prijs weten? Bel of mail ons, dan zorgen wij
ervoor dat u binnen 1 werkdag een offerte heeft.

Maar waarom zou ik juist voor Bunt Asbestsanering

REGELEN VERGUNNING EN SUBSIDIE

kiezen, denkt u wellicht? In deze folder reiken wij u

Bunt Asbestsanering ontzorgt u in het complete

een aantal redenen aan.

asbestsaneringstraject. Zo vragen wij de

Meerdere klanten noemden onze prijskwaliteitverhouding als reden om voor ons te kiezen…

sloopvergunning voor u aan en regelen alles voor uw
DIRECT EEN NIEUW DAK

subsidieaanvraag.

We kunnen niet alleen uw asbestdak verwijderen, maar
als u het wilt, leggen we er direct een nieuw dak op!

DAK ERAF IN 1 DAG

Wij bieden hiervoor diverse dakbedekkingen, zoals:

We werken met ruim 40 gecertificeerde vakmensen

• golfplaten

en als onderneming is Bunt Asbestsanering eveneens

• sandwichpanelen

gecertificeerd (SC-530).

Met beide dakbedekkingen blijft de uitstraling van

Onze Deskundige Toezichthouders Asbest en

uw stal of schuur intact, terwijl u zeker bent van een

Deskundige Asbest Verwijderaars verwijderen

dak dat véél beter isoleert dan uw oude asbestdak.

per ploeg gemiddeld 1.000 m2 per dag. We saneren
en renoveren volgens een strakke planning,

‘Als u ons belt,
regelen wij de rest!’

meestal geldt:
• 1 dag voor verwijderen asbestdak;
• 1 dag voor leggen nieuw dak;
• 1 dag voor afwerken.

LAAT ASBEST
GRONDIG
DOOR ONS
VERWIJDEREN

