
Page 1 of 3 Translab Environmental Consult nv is een ABO-GROUP member - www.abo-group.eu  
 

Translab Environmental Consult N.V. – Labo Service sinds 1995 
Laboratorium werkend volgens Europese Kwaliteitsnormen ISO 17025 
Erkend door de Federale Overheidsdienst, W.A.S.O. 

 
 
T.e.c. nv. 
Oeverstraat 21 

9160 Lokeren 

T: 09 369 38 37        

F: 09 369 77 36 info@translab.be  
Planning: 0475 914 249 www.translab.be 
BTW: BE 0465.337.209  

 
 

Geachte, 
 
Ons Laboratorium werkt volgens de ISO 17025 norm, teneinde de traceerbaarheid en aantoonbaarheid van 
een asbestverdachtmateriaal te waarborgen en om u te kunnen voorzien van een correcte verslaggeving 
dienen wij in het bezit te zijn van volgende bijkomende inlichtingen.  
 
AANVRAGER:              

 

Adres aanvrager:              

 

Email :        TEL:     BTW nr.     

 

Staal genomen door:        Op datum:    

 

Staal werd verpakt / behandeld voor bezorging aan het labo door:        

 

Staal werd op volgende wijze aan het labo bezorgd: (Per post of via Drop box)       

 

Locatie van de bemonstering (Bedrijfsnaam)           

 

ADRES van de bemonstering            

 

Plaats van het ontnomen staal: (bvb slaapkamer)          

 

AARD VAN HET STAAL ( bvb buisisolatie, plaatvorm, andere omschrijving … )        

 

               

 

Bijkomende details aangaande het staal:           

 

Is er van de locatie der monstername een ASBESTINVENTARIS AANWEZIG ?       

 

Ondergetekende              

 

Bevestigt de juistheid der bovenstaande gegevens.  
De gegevens worden enkel gebruikt ter archivering en voor de traceerbaarheid van het staal. 

 

 

 

Datum:    Handteken:       (voluit)  geen paraaf a.u.b. 
 
 

(*) Gelieve het INLICHTINGSBLAD APART  van het TE ONDERZOEKEN MATERIAAL mee te sturen, dank u. 
 

http://www.abo-group.eu/
mailto:info@translab.be
http://www.translab.be/
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A - Een eenvoudige weg om een analyse te bekomen van een staal is: 
 

• Ons labo heeft enkel de grote van "een suikerklontje" nodig aan te analyseren materiaal. 

• Het te analyseren materiaal dubbel verpakken in plastiek zakje, het liefst een soort van diepvrieszakje met sluiting. 

• Noteer uw adres en contactgegevens op het aanvraagdocument en voeg dit bij het staal. 

• Vermeld een referentie bij het staal, zodoende u de oorsprong kunt traceren, wanneer wij u analyserapport afleveren. 

• Bent u een bedrijf of KMO noteer dan zeker ook de naam van uw onderneming en BTW nr.  

 
(*) Gelieve het INLICHTINGSBLAD APART  van het TE ONDERZOEKEN MATERIAAL mee te sturen, a.u.b. 

 
Kostprijs per analyse, rapportage inclusief, 46,00 euro (excl btw) 
 

Bemonsteringsprocedure: 
 

- Let op bij eventueel stof dat zou vrijkomen tijdens de bemonstering, ga zeer voorzichtig te werk. 

- Gebruik steeds een mondmasker (klasse P3) en draag wegwerphandschoenen, gebruik enkel handgereedschap en zeker geen snel-

draaiend elektrisch gereedschap. 

- Vóór de bemonstering, bevochtig het te bemonsteren materiaal en tracht een stukje of schilfer af te breken van het materiaal. 

- Na de bemonstering, kleef het beschadigde stuk af met een sterk klevende tape, uw handen inclusief de handschoenen grondig 

wassen en spoelen onder stromend water. 

- De handschoenen binnenstebuiten wegwerpen in een aparte plastieken zak. 

- Het te analyseren materiaal dubbel verpakken in een plastiekzakje, het liefst een soort van diepvrieszakje met sluiting. 

- Het aanvraagdocument invullen en dit samen met het monster ons nu bezorgen. 

 

Het gebruik van een veegbemonstering gebeurt als volgt: 
 

- Blanco kleefmonsters zijn steeds te bekomen op aanvraag. 

- Verwijder de klevende tape van het papier, het omgeplooide deel van de tape kan u met de hand vastnemen. 

- Vermijd contact met het klevende deel van de tape. 

- Leg tape op de "te bemonsteren oppervlakte" 

- Druk de tape zachtjes aan en verwijder deze terug, herhaal dit enkele keren tot wanneer de tape zichtbaar verzadigd is. 

- Plaats de tape terug op het papier, opgelet, plaats de tape terug op de glanzende zijde van het papier!  

- Verpakt deze terug in het bijgeleverde zakje, verpakt dit nu nog eens (dubbel verpakken). 

 
(*) Gelieve het INLICHTINGSBLAD APART  van het TE ONDERZOEKEN MATERIAAL mee te sturen, dank u. 
 
Kostprijs per analyse, rapportage inclusief, 46,00 euro 
 

Adres waar de stalen kunnen bezorgd worden – Oeverstraat 21 te 9160 Lokeren 
 

Vergeet niet het ingevulde aanvraagdocument met uw gegevens bij te voegen bij het te analyseren materiaal. 

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u nog vragen hebben.  
 
 

De analyses van de genomen materiaalmonsters/stalen worden uitgevoerd door Translab zelf en worden uitgevoerd onder erkenning van F.O.D. W.A.S.O. 
Translab is eveneens erkend door F.O.D. W.A.S.O. voor Asbestvezelconcentratie in Lucht.  
De medecontractant aanvaardt uitdrukkelijk de op de pagina 3 van deze offerte/bestelbon  afgedrukte algemene voorwaarden.  
De opgegeven prijzen zijn exclusief Btw en geldig voor het jaar 2021-2022. 

http://www.abo-group.eu/
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ALGEMENE VOORWAARDEN NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT – Oeverstraat 21 te 9160 Lokeren 

 

I. AANNEMINGVOORWAARDEN   

1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de medecontractant geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze als enig geldige te zullen aanvaarden, 

zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant. Andere voorwaarden kunnen NV TRANSLAB 

ENVIRONMENTAL CONSULT enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard. 

2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze binnen de acht dagen na haar ontvangst door NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL 

CONSULT niet geweigerd werd. Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. 

3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden, mandatarissen of 

bedienden van NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT, zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke, 

schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT. 

4. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven exclusief BTW. 

5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover ze geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn 

offertes geldig gedurende een periode van twee maand vanaf de offertedatum. 

6. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande in-morastelling gehouden zijn tot betaling 

van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling. Zelfde bepaling is van 

toepassing ingeval NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT het contract verbreekt. 

7. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT zal steeds het recht hebben, 

bestelling per bestelling, ofwel een korting toe te staan ofwel dit niet te doen. 

8. Opgegeven uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de uitvoeringstermijn niet 

ingeroepen worden door de medecontractant om een eis in schadeloosstelling of annulering van de overeenkomst te stellen. 

9. Alle klachten met betrekking tot geleverde diensten dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 8 

kalenderdagen na de uitvoering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de werken geacht worden zonder voorbehoud 

aanvaard te zijn.  

10. Alle informatie betreffende het gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door NV TRANSLAB 

ENVIRONMENTAL CONSULT aan de medecontractant voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling worden gegeven, geschiedt zonder enige 

waarborg.  

11. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de medecontractant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de medecontractant en 

/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de medecontractant aangegane verbintenissen in vraag 

stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT zich het recht voor, zelfs indien de aanneming reeds 

gedeeltelijk werd uitgevoerd, de gehele aanneming of een gedeelte ervan op te schorten en van de medecontractant geschikte waarborgen te eisen. Indien de 

medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT zich het recht voor de gehele aanneming of een deel 

ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT op alle vormen van schadevergoeding en 

interesten. 

12. Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van NV TRANSLAB 

ENVIRONMENTAL CONSULT. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. Het doorgeven van deze 

documenten aan derden en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van NV TRANSLAB 

ENVIRONMENTAL CONSULT is verboden. 

13. Wanneer de medecontractant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de aanneming van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, 

onverminderd de rechten van NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per 

aangetekend schrijven door NV TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT zal hiertoe volstaan. 

 

II. Betalingsvoorwaarden. 

 

1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de firma. Behoudens andersluidend beding mogen 

onze handelsvertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren. 

2. Het wisselkoersrisico is ten laste van de medecontractant. 

3. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen afwijking mee op deze 

algemene voorwaarden. 

4. Elke bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen berekend aan 10%. 

Daarnaast zal de ingebreke blijvende medecontractant onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot betaling van een forfaitair en onveranderlijk  

schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 125- €. 

5. Niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en van 

rechtswege opeisbaar. 

6. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.  

http://www.abo-group.eu/

