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TECHNISCH FUNCTIONEEL

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I nvt nvt

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II 6 jaar nvt

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III 6 jaar 1 jaar

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III DUURZAAM VEILIG nvt nvt

GARANTIE EN ONDERHOUD KORT UITGELEGD

De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. 

In het GND-garantiereglement leggen we uit:
 aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan

 waar de GND-zekerheidsklassen® betrekking op hebben

 hoe een deur met GND-garantie te herkennen is

 welke producten er onder de garantie vallen

 voor welke periode ze worden gegarandeerd

Verder lichten we toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen. 

ZEKERHEIDSKLASSEN 

GND-ZEKERHEIDSKLASSE VOOR BUITENDEUREN
Het GND-garantie en zekerheidslabel is te vinden aan de scharnierzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code, staat 

op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

De GND-garantie voor houten buitendeuren is ingedeeld in twee GND-zekerheidsklassen®:

 GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II 

'Bouwfasebestendig': deze worden geleverd voorzien van een voorlaksysteem.

 GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III

'Industrieel eindproduct': deze worden geleverd voorzien van een aflaksysteem.

De duur van de garantietermijn voor buitendeuren
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GND-ZEKERHEIDSKLASSE VOOR BINNENDEUREN
Het GND-garantie en zekerheidslabel is te vinden aan de scharnierzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code, staat 

op het prestatiescherm vermeld welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is. De GND-garantie voor binnendeuren en/of 

binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

 GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I 

Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL.

 GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II

Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw.

 GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III

Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct  

vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw.

De duur van de garantietermijn voor binnendeuren en binnendeurenkozijnen

TECHNISCH FUNCTIONEEL

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I nvt nvt

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II 6 jaar nvt

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III 6 jaar 1 jaar

GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III DUURZAAM VEILIG 6 jaar 6 jaar
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Basis onderhoudsschema*

K =  Kwaliteitscontrole (inspecteren op gebreken en zo nodig bijwerken) 
O = Overschilderen (bijwerken en geheel een nieuwe laag aanbrengen)

* Individuele fabrikanten kunnen als gevolg van nieuwe applicatietechnieken en verfsoorten een gunstiger onderhoudssche-
ma aanbieden vraag in dit geval bij de deurenfabrikant de bijbehorende onderhoudsvoorschriften op
Opmerking: Dit onderhoudsvoorschrift gaat in na de oplevering van de afgewerkte deur

VOORWAARDEN 

HET GARANTIEREGLEMENT EN DE ONDERHOUDSVOORWAARDEN
Aan elke garantie zijn voorwaarden gekoppeld. Zo ook aan de GND-garantie. De voorwaarden die GND stelt zijn 

afhankelijk van de mate van afwerking van de door de fabrikant geleverde deur en het onderhoud. Voor het onderhoud zijn 

onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement. 

Voor de buitendeuren is een belangrijk aspect het onderhoud aan het schilderwerk. Afhankelijk van de locatie in Nederland, 

de oriëntatie ten opzicht van de zon en de kleurstelling is onderstaand schema van toepassing. Voor de volledige versie 

verwijzen we naar het document GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren.

JAAR NA OPLEVERING 1 2 3 4 5 6

DEKKENDE AFWERKING

GND II, voorlak + professionele alkydhars/acrylaat kwast/rol applicatie - K - - - O

GND III, industrieel aangebrachte semigloss aflak - K - - - O

TRANSPARANTE AFWERKING

GND II voorlak + professionele alydhars/acrylaat kwast/rol applicatie - O - O - O

GND III Industrieel aangebrachte transparant semigloss aflak - O - O - O

CONTACT

www.gnd.nl

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem

T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl


