
 www.sloopaannemers.nl

Onze hoofddoelstellingen zijn:

�   behartigen van de belangen van de sloop- 
en asbestverwijderingsbranche

�   bevorderen van de professionaliteit, het 
kwaliteitsniveau en goede imago van de 
branche

�   optimale informatievoorziening en 
serviceverlening aan onze leden en andere 
partijen 

VERAS zet zich in voor:

 �   een gezonde marktstructuur voor sloop- 
en asbestverwijderingsbedrijven 

 �   adequate en werkbare wet- en regelgeving 
en normen en richtlijnen 

 �   borgen van veilig en milieukundig slopen 
en veilig & gezond werken

 �   de Circulaire Economie door het 
bevorderen van een hoogwaardig 
hergebruik van vrijkomende 
sloopmaterialen (circulair slopen)

 �   verantwoord opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap (www.sloopcode.nl)

POWERED BY VERAS:

allesovercirculairslopen.nl
Sloopaannemers zijn de grondstoffen-
leveranciers voor de circulaire bouw-
economie. VERAS zet zich in voor 
circulair slopen. 

demolitionday.nl
Sloop- en asbestverwijderingslocaties 
verspreid door heel Nederland worden 
opengesteld voor publiek. Maak kennis 
met ons prachtige vak! 

asbestregelgeving.sloopaannemers.nl
VERAS Webtool Certificatieschema 
asbest: Snel en overzichtelijk inzicht 
in de eisen uit het Certificatieschema 
Asbest!

VERAS WEBTOOL
CERTIFICATIESCHEMA ASBEST

 � Vertegenwoordigt 100 leden en 

20 donateurs 

VERAS 
Dé branchevereniging voor 
sloopaannemers en 
asbestverwijderingsbedrijven
VERAS staat voor een optimale behartiging van de belangen van de 
sloop- en asbestverwijderingsbranche en een hoogwaardige service en 
informatievoorziening aan leden en donateurs. VERAS bouwt aan slopen!
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www.sloopaannemers.nl

Postadres
Postbus 159
4190 CD Geldermalsen

Bezoekadres
Rijksstraatweg 69
4194  SK Meteren

Contact
Telefoon 0345-471390
info@sloopaannemers.nl

Online
www.sloopaannemers.nl
Volg ons ook op LinkedIn!

Wordt u ook lid of donateur van VERAS?
VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven en 
bruist van activiteit! Met 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk 
deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Als belangenbehartiger zijn wij 
vertegenwoordigd in diverse overlegvormen en commissies. Ook hebben wij intensief contact 
met de betrokken departementen en relevante maatschappelijke organisaties.

Uw voordelen als lid of donateur:

 �VERAS IS LID VAN:

 �VERAS IS MEDE-INITIATIEFNEMER VAN:

 � www.sloopcode.nl
 � VERAS heeft samen met een aantal toonaange-

vende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en direc-
tievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord 
opdracht-

 � gever- en opdrachtnemerschap opgesteld.

 � www.vezelveiligheid.nl
 � Veilig in elke Vezel is een initiatief van VERAS, VVTB 

en Stichting Ascert om de (arbeids)veiligheid in de 
 � asbestverwijdering verder te verhogen door aan-

dacht voor gedrag en cultuur in de bedrijven. 

 � Informatievoorziening
 �  Ledenservice / helpdesk
 �  Interessante informatie- en netwerkbijeenkomsten
 � Belangenbehartiging

 � Betrokkenheid bij de branche
 � Algemene Voorwaarden VERAS
 � VERAS brancheinitiatieven (CO₂ prestatie-  

 ladder en veiligheidsladder).

PARTNERS: VERAS IS LID VAN:

VERAS IS MEDE-INITIATIEFNEMER VAN:

www.sloopcode.nl
VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende 
bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders 
in de sloopbranche de Code verantwoord opdracht-
gever- en opdrachtnemerschap opgesteld.

www.vezelveiligheid.nl
Veilig in elke Vezel is een initiatief van VERAS, VVTB en 
Stichting Ascert om de (arbeids)veiligheid in de 
asbestverwijdering verder te verhogen door aandacht 
voor gedrag en cultuur in de bedrijven. 
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