
VERANTWOORDELIJKHEDENMATRIX BUITENDEUREN
Deze GND-matrix is gebaseerd op bepalingen, zoals vastgelegd in de BRL0803.

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

= Verantwoordelijkheid GND-aangeslotene = Verantwoordelijkheid overige partijen

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 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.

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) in 
de fabriek op, in of aan de 
deur, conform het geldige 
testrapport.

De afnemer heeft de 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
voor het toepassen van 
het correcte kozijn en 
een correcte montage 
conform het geldige 
testrapport.

De afnemer heeft de 
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
voor de correcte 
bouwplaatsmontage van 
alle bestanddelen en 
toevoegingen conform 
de specificaties van 
het geldige testrapport, 
met uitzondering 
van de fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen en 
toevoegingen.

GND-aangeslotene 
factureert de deur, het 
hang- en sluitwerk en de 
montage van het hang- 
en sluitwerk voor zover 
dit betrekking heeft op de 
montage aan de deur

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

Technische garantie op 
de deur en fabrieksmatig 
aangebrachte 
bestanddelen van 6 
jaar. Op al het hang- en 
sluitwerk is de technische 
garantie conform opgave 
van de desbetreffende 
fabrikant. 

GND-aangeslotene plaatst 
deze zelf (op locatie), 
nadat is vastgesteld dat de 
configuratie - wand, kozijn, 
hang- en sluitwerk, deur 
en bouwplaatsmontage 
- conform het geldige 
testrapport is uitgevoerd.

Deur conform GND-
zekerheidsklasse® II.

Hang- en sluitwerk 
conform GND-
zekerheidsklasse® II.

GND-aangeslotene 
controleert of de 
aannemer het correcte 
kozijn conform het 
geldige testrapport heeft 
geplaatst. De aannemer 
tekent- voorafgaand 
aan het plaatsen van het 
GND-garantielabel door 
de GND-aangeslotene - 
het ‘GND-kozijnrapport’ 
waarin hij verklaart dat 
alle kozijnen die moeten 
voldoen aan het geldige 
testrapport, zijn geplaatst 
conform de specificaties 
van het geldige 
testrapport.t

GND-aangeslotene heeft 
de verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid 
dat de gehele montage, 
alle producten en alle 
aansluitingen van deur 
en kozijn geheel conform 
het geldige testrapport 
zijn uitgevoerd. De GND-
aangeslotene heeft het 
recht om de montage door 
derden - maar onder zijn 
verantwoordelijkheid - te 
laten uitvoeren.

GND-aangeslotene 
factureert alle door hem 
geleverde producten 
en alle bijbehorende 
diensten (montage) aan 
de afnemer.

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. 
Functionele garantie van 
een jaar. 
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Extra info: Geen GND, dan krijgt de klant een technische garantie van tenminste een jaar.
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