
GARANTIELABEL DEUR HANG- EN 
SLUITWERK KOZIJN WAND BOUWPLAATS-

MONTAGE FACTURATIE DISTRIBUTIE GARANTIE

Mag alleen in de fabriek 
aangebracht worden.

GND-aangeslotene levert 
een deur conform het geldige 
testrapport, waarbij alle 
bestanddelen en toevoegingen 
binnen de kaders van de deur 
(met uitzondering van hang- 
en sluitwerk en valdorpel) bij 
het verlaten van de fabriek 
gemonteerd zijn conform het 
geldige testrapport. Hieronder 
vallen onder andere de voor de 
functionele prestatie benodigde 
brand, rook, geluid en 
inbraakwerende materialen als 
glas, roosters, dichtingsprofielen 
en opschuimende materialen. 
Glasopening altijd inclusief 
gemonteerd glas en spionoog.

De aannemer heeft de 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
voor het toepassen van 
het correcte hang- en 
sluitwerk en valdorpel(s), 
het correct monteren 
ervan conform het geldige 
testrapport.

De aannemer heeft de 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor 
het toepassen van het 
correcte kozijn en het 
correct monteren er van 
conform het geldige 
testrapport.

De aannemer heeft de 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor 
het toepassen van de 
correcte wand(opbouw) 
en een correcte wand-
kozijnaansluiting conform 
het geldige testrapport.

De aannemer (of 
afnemer) heeft de 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
voor de correcte 
bouwplaatsmontage van 
alle elementen conform 
de specificaties van het 
geldige testrapport, met 
uitzondering van de door 
de GND-aangeslotene 
fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen en 
toevoegingen.

GND-aangeslotene 
factureert de deur.

Direct via GND-
aangeslotene naar 
de bouwplaats voor 
toepassing of indirect 
via (professionele) 
handelaren of verwerkers.

Technische garantie 
van twee jaar op de 
deur en fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen.

Mag alleen in de fabriek 
aangebracht worden.

Deur conform  
GND-zekerheidsklasse® I.

GND-aangeslotene heeft 
de verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
voor het toepassen van 
het correcte hang- en 
sluitwerk en valdorpel(s)en 
monteert al het hang en 
sluitwerk en valdorpel(s) 
af fabriek op / in / aan de 
deur conform het geldig 
testrapport.

Kozijn conform  
GND-zekerheidsklasse® I.

Wand conform  
GND-zekerheidsklasse® I.

De GND-aangeslotene 
levert én monteert de deur 
inclusief hang & sluitwerk. 

De GND-aangeslotene 
is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de 
deurmontage, met alle  
daarbij horende aan-
sluitingen / overgangen 
/ draainaden, uitgevoerd 
conform het geldige 
testrapport. De GND-
aangeslotene heeft het 
recht om de montage door 
derden, maar onder zijn 
verantwoordelijkheid, te 
laten uitvoeren.

De GND-aangeslo-
tene factureert alle 
door hem geleverde 
producten en alle 
door of namens de 
GND-aangeslotene 
bijbehorende dien-
sten (zoals montage) 
aan de aannemer/
afnemer. De ver ant-
woordelijkheid en 
aansprakelijkheid van 
de GND-aangeslote-
ne, ligt volledig in lijn 
met de ge factureerde 
producten en  
diensten.

Direct via GND-
aangeslotene naar 
de bouwplaats voor 
toepassing.

Technische garantie 
van zes jaar op de 
deur en fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen. Op al het 
hang- en sluitwerk is 
de technische garantie 
conform opgave van de 
desbetreffende fabrikant. 

De GND-aangeslotene 
plaatst het garantielabel 
in de fabriek, nadat 
is vastgesteld dat de 
configuratie (het kozijn, 
de deur en het hang- en  
sluitwerk) conform het 
geldige testrapport* zijn 
uitgevoerd. 

De bouwplaatsmontage 
en waar conform de 
bepalingen van GND-
zekerheidsklasse III aan 
de orde: de toetsing 
van werkzaamheden 
van derden, is de 
verantwoordelijkheid en 
vormt de basis voor de 
aansprakelijkheid van de 
GND-aangeslotene. 

Deur conform  
GND-zekerheidsklasse® I.

Hang- en sluitwerk 
conform  
GND-zekerheidsklasse® II.

De aannemer koopt 
het kozijn inclusief de 
montage daarvan, bij de 
GND-aangeslotene.

De GND-aangeslotene  
heeft de ver ant woorde lijk -
heid en aansprakelijkheid 
voor het toepassen van 
het correcte kozijn en 
een correcte montage 
conform het geldige 
testrapport. 

De GND-aangeslotene 
mag onder zijn 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
een door hem geleverd 
kozijn door derden laten 
monteren. 

De aannemer past 
een correcte wand toe 
conform de functionele 
specificaties van het 
testrapport. 

De aannemer heeft de 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid dat 
de wand conform het 
geldige testrapport wordt 
uitgevoerd.  

De GND-aangeslotene 
levert en monteert deur, 
kozijn, hang & sluitwerk

De GND-aangeslotene 
is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de 
deurmontage, met alle  
daarbij horende 
aansluitingen/over gangen/ 
draainaden, inclusief de 
kozijn mon tage en correcte 
aansluiting van het kozijn 
op de wand, conform het 
geldige testrapport. 

De GND-aangeslotene 
heeft het recht om  
montage door derden,  
maar alsdan uitsluitend  
onder zíjn verant-
woorde lijkheid en 
aansprakelijkheid te laten 
uitvoeren.

De GND-
aangeslotene 
factureert alle door 
hem geleverde 
producten en alle 
door of namens de 
GND-aangeslotene 
bijbehorende 
diensten (zoals 
montage) aan de 
aannemer. De 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
van de GND-
aangeslotene, ligt 
volledig in lijn met 
de gefactureerde 
producten en 
diensten.

Direct via GND-
aangeslotene naar 
de bouwplaats voor 
toepassing.

In een GND-
garantiedocument 
wordt vastgelegd onder 
verantwoordelijkheid 
van welke partij welke 
producten zijn geplaatst 
/ gemonteerd. Tevens 
wordt hierin aangegeven 
op basis van welk geldig 
testrapport een en ander 
is uitgevoerd. 

Technische garantie
6 jaar op de deur 
en door de GND-
aangeslotene 
fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen en 
toevoegingen binnen 
de kaders van de deur
6 jaar op door de 
GND-aangeslotene 
fabrieksmatig 
aangebracht hang- en 
sluitwerk  

Functionele garantie 
1 jaar 

VERANTWOORDELIJKHEDENMATRIX BINNENDEUREN
Deze GND-matrix is gebaseerd op bepalingen, zoals vastgelegd in de BRL2211.

GND-garantie is de overkoepelende garantie op de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van deuren van de 
aangesloten deurenfabrikanten en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid centraal. 
Postbus 841 | 6800 AV Arnhem | T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl | www.gnd.nl

Extra info: Geen GND, dan krijgt de klant een technische garantie van tenminste een jaar.= Verantwoordelijkheid GND-aangeslotene = Verantwoordelijkheid overige partijen

Versie: 012019
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