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Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. 

Deskundig toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.  

Volledig DTA-examen incl. afdracht Ibex : € 550,- 

Afdracht Ascert DTA : € 255,- 

Herexamen theorie : € 180,- 

Herexamen praktijk : € 355,- 

 
Deskundig Asbestverwijderaar 1 (DAV1) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.  

Volledig DAV1-examen incl. afdracht Ibex : € 355,- 

Afdracht Ascert DAV1 : € 255,- 

Herexamen theorie : € 115,- 

Herexamen praktijk : € 255,- 

 

Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV2) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.  

Kandidaten die doorstromen van DAV1 naar DAV2 hebben de afdracht aan Ascert bij het DAV1-examen 
voldaan. Kandidaten DAV2 die komen hercertificeren moeten deze afdracht nog betalen. 

Volledig DAV2-examen (doorstroom DAV1) 
incl. afdracht Ibex 

: € 455,-  

   

Volledig DAV2-examen (hercertificeren) incl. 
afdracht Ibex 

: € 440,- 

Afdracht Ascert DAV2 (hercertificeren) : € 255,- 

Herexamen theorie : € 115,- 

Herexamen praktijk : € 255,- 
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Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.  

 

 

Deskundig Asbest Acceptant (DAA) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje en afdracht aan 
Ascert.  

Volledig DAA examen : € 155,-  

Herexamen DAA : € 155,- 

 
Asbestdeskundige (ADK) 

Tarieven 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat, exclusief BTW en inclusief certificaat en pasje en 
afdracht Ibex. 
De ADK prijzen zijn exclusief afdracht van Ascert. De afdracht van Ascert bedraagt € 255,- excl. BTW 
per kandidaat.  

ADK theorie (exclusief afdracht Ascert) : € 165,-  

ADK praktijk (exclusief afdracht Ascert) : € 535,- 

 

Niet of niet tijdig (binnen één werkdag/24 uur) annuleren van examen 

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en exclusief BTW.  

Annuleren volledig DAV1 of DAV2 examen  : € 100,-  

Annuleren herexamen praktijk DAV1 of DAV2 : € 100,- 

Annuleren volledig DTA of DIA examen : € 200,- 

Annuleren herexamen praktijk en/of 
rapportage DTA of DIA 

: € 200,- 

VCA-Vol en VCA-Basis  € 45,- 

 

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW. 

Volledig DIA examen incl. afdracht Ibex : € 515,-  

Afdracht Ascert DIA : € 255,- 

Herexamen rapportage : € 210,- 

Herexamen theorie : € 160,- 

Herexamen praktijk : € 250,- 

Herexamen rapportage en praktijk : € 400,- 


