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Asbestregisseur.nl
Realtime inzicht in uw

asbestsituatie



>> Complementair

Met behulp van deze software worden woningen 
digitaal opgenomen. Hierdoor worden faalkosten 
gereduceerd en efficiënter gewerkt. Met deze 
unieke software kan leegstand in woningen en 
gebouwen door asbestwerkzaamheden tot een 
minimum gereduceerd worden. Bij de opname kan 
er al bepaald worden wanneer de woning weer in 
de perfecte staat is voor de nieuwe bewoner.

>> Digitale opname woningen 

Asbestregisseur.nl is complementair aan Luxs Insights 
waardoor realtime de werkelijke asbestinformatie 
wordt gekoppeld aan de betreffende 
VHE’s in Luxs Insights.

>> Neem contact op

De Asbestregisseur.nl geeft u financieel inzicht 
omtrent uw werkelijke asbestkosten. U kunt 
hierdoor uw meerjaren onderhoudsbudget baseren 
op basis van de werkelijke asbestinformatie 
waardoor u niet voor financiële verrassingen komt 
te staan.

>> Inzicht op basis van data

Het implementeren van de Asbestregisseur.nl is zeer 
eenvoudig. Het is wel essentieel om de juiste stappen 
te doorlopen. Wij helpen u hier graag bij.

Asbestregisseur.nl is een moderne, intelligente 
en tijdbesparende webapplicatie die de gehele 
asbestketen bij planmatig-, reparatie- en 
mutatieonderhoud verenigt. Van asbesteigenaren, 
regisseurs, inventariseerders en saneerders tot aan 
inspectiebureaus.

Met de asbestregisseur.nl kan elke organisatie regie 
voeren over het asbesttraject en zicht hebben op asbest 
in woningen en gebouwen. Een woningcorporatie 
kan met de asbestregisseur.nl sturing geven aan 
de kwaliteit van inventarisaties, asbestsaneringen 
en leegstand door asbestwerkzaamheden tot een 
minimum beperken of reduceren. 

Het regisseren van asbesttrajecten bij asbest 
mutatieonderhoud kan duur, tijdrovend en complex zijn 
omdat er veel verschillende stakeholders bij betrokken 

zijn. Echter, met de applicatie Asbestregisseur.nl 
wordt jouw gehele asbesttraject, op een efficiënte 
wijze, van A tot Z gecoördineerd.

De applicatie biedt uiteen lopende mogelijkheden 
om per object inventarisaties, opleverdocumenten, 
meterkastkaarten, actiepunten en meldingen 
te ontvangen. Onze database biedt real-time 
inzichten over de asbestgerelateerde kosten, het 
aantal mutatiewoningen waar wel/geen asbest is 
aangetroffen en het aantal uitgevoerde saneringen. 
Het systeem geeft automatisch signalen indien 
een partij die aan zet is, niet tijdig haar afspraken 
nakomt. 

De applicatie communiceert automatisch met alle 
betrokken partijen.De applicatie communiceert 
automatisch met alle betrokken partijen.

>> Voordelen Asbestregisseur.nl

Meer weten over de Asbestregisseur.nl?
Kijk dan snel op www.asbestregisseur.nl en vraag vrijblijvend een demo aan!

>> Asbestregisseur.nl : sterker door samenwerken

Zowel voor de standaard asbestwerkzaamheden 
als voor meer ingrijpende werkzaamheden kan de 
doorlooptijd geminimaliseerd worden.

>> Doorlooptijd

info@asbestregisseur.nl

+31(0)85 0642 300

• Duidelijke en eenduidige werkwijze: 
   De applicatie neemt veel taken uit handen. 
 
• Tijdswinst: Met het hele proces in beeld, kan er  
   veel efficiënter gewerkt worden. 

• Financieel voordeel: Gedurende het gehele       
   traject worden de totale kosten in beeld      
   gebracht. Hierdoor kunt u gemakkelijker uw      
   meerjaren onderhoudsbudget vaststellen.

• Data & inzichten. Via de applicatie heeft u 
   altijd realtime inzicht in uw asbest situatie.



Jaartarief Asbestregisseur Light Versie** Per jaar

€ 4.000

€ 6.000

€ 7.500

€ 10.000

0 - 250 asbestprojecten per jaar

250 - 500 asbestprojecten per jaar

500 - 750 asbestprojecten per jaar

> 750 asbestprojecten per jaar

Meer weten over de Asbestregisseur.nl?
Kijk dan snel op www.asbestregisseur.nl en vraag vrijblijvend een demo aan!

>> Light versus Full versie >> Prijzen

Functie Optie

Onbeperkt aantal inlogaccounts Pilotfase*

Opstartkosten

Consult, Training en Extra’s 

Eenmalig

Eenmalig

Per uur

€ 1.950

€ 1.950

€ 85,-

€ 2.950

Onbeperkt aantal projecten
Light Versie

Eenmalige Installatiekosten

Trainingen Asbestregisseur.nl

Bespreken maatwerkmogelijkheden Asbestregisseur.nl

Optioneel: Inlog overleggen Pilot

Optioneel: Maken koppeling met basissysteem middels API (maatwerk)

Automatische koppeling met Luxs Insights
Full Versie

Regisseur voert data in

Betrokken partijen (inventariseerder, saneerder, 
eindcontrolebureau) leveren hun procesdata eenvoudig aan

Asbestdata inzichtelijk in beknopte statistieken met 
filtermogelijkheden

Asbestdata inzichtelijk in uitgebreide (maatwerk) statistieken 
met filtermogelijkheden

Asbestregisseur.nl verzorgt geautomatiseerd alle onderlinge 
communicatie tussen de betrokken partijen

Asbestdata inzichtelijk op adresniveau

Asbestdata inzichtelijk op complexniveau

Procesinzicht asbesttrajecten op hoofdpunten

Procesoptimalisatie asbesttrajecten op detailniveau

Planmatige-, mutatie- en reparatietrajecten aanmaken

Kritieke prestatie indicatoren per projectstap

Light Versie Bedrag Full Versie

*    Met 5 projecten uit het verleden en 5 lopende projecten. Dit bedrag wordt gecrediteerd bij  afname Asbestregisseur.nl.

**  Inclusief hosting-, administratie- en servicekosten.

Jaartarief Asbestregisseur Full Versie** Per jaar

€ 8.000

€ 14.000

€ 18.500

€ 21.000

0 - 250 asbestprojecten per jaar

250 - 500 asbestprojecten per jaar

500 - 750 asbestprojecten per jaar

> 750 asbestprojecten per jaar


