Tauw & Asbest

Tauw & Asbest
Tauw maakt zich sterk voor een asbestveilige samenleving.
Wij bieden service in de volledige keten op het gebied van asbest:
van onderzoek en inventarisatie tot begeleiding, toezicht en directievoering bij sanering en het opstellen van asbestbeheerplannen. Wij
zijn actief in innovatie (verwerking), beleid en communicatieadvies
rondom asbest.
Tauw & asbest
• Asbestinventarisatie
• Blootstellingsonderzoek en bepalen van blootstellingsrisico’s
• Plan van aanpak asbestsanering
• Sloopbestek en kostenraming voor sanering/sloop
• Directievoering en toezicht bij sloop/asbestsaneringsprojecten
• Ondersteuning en begeleiding bij vergunningentrajecten
• Asbestbeheerplannen en monitoring
• Communicatieadvies
• Preventie in de vorm van voorlichting of cursus
• Arboveiligheid
• Asbest in grond onderzoek
Maatwerk en samenwerking
Onze experts leveren maatwerk en werken samen met onze klanten,
juist omdat elke situatie en omgeving anders is. Door mee te denken
en strategische slimmigheden toe te passen bieden we integrale
en pragmatische oplossingen waarbij de veiligheid voor gebruikers
voorop staat en de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.   

Het asbestonderzoek is een belangrijke eerste stap in dit proces
omdat wij vakkundig de risico’s op blootstelling aan asbest in kaart
brengen: in gebouwen, (water)bodem, daken en andere materialen.
Door onze experts goede onderzoeksmethodes in te laten zetten, kan
de inventarisatie efficiënt worden uitgevoerd.
Asbestsanering
Na opstelling van het saneringsplan, een kostenraming en
het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen kan de
asbestverwijdering starten. Tauw streeft naar een veilige en spoedige
sanering van asbest in Nederland. Wij zijn de uitdaging aangegaan
om voor 2024, samen met de overheid en bedrijven, op een veilige
en efficiënte manier alle asbestdaken in Nederland te hebben
verwijderd.
Contact
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie, project
of uitdaging? Ga naar www.tauwzekermeten.nl/asbest en vraag
direct uw offerte aan of neem direct contact met ons op.
       0592 39 13 00
       Erik.menkema@tauw.com
       020 606 32 22
       gijs.duijst@tauw.com
www.tauw.nl

       0570 69 91 54
       gerrit.bons@tauw.com

