VEELGESTELDE VRAGEN

OVER DEUREN EN GARANTIE
VEELGESTELDE VRAGEN OVER DEUREN

HOE KAN IK ZIEN OF IK EEN
GND-DEUR HEB?

IK HEB EEN KLACHT. WAAR KAN IK
DEZE MELDEN?

IK WOON NET IN MIJN NIEUWBOUW
WONING OF APPARTEMENT EN MIJN
DEUR IS KROM. WAT MOET IK DOEN?

Een GND buitendeur herkent u aan de in de
zijkant van de deur geplaatste ronde GNDgarantielabel (tot 2016). Aan de linkerzijde
is een twee cijferig fabrikantnummer
opgenomen wij vragen u dit nummer bij
de melding op te geven. Vanaf 2016 is een
GND-deur naast een garantielabel voorzien
van een zekerheidslabel dat met een QRcode scanner of de "GND deurscanner"
App is uit te lezen.

Kijk eerst hieronder of uw klacht al vermeld
staat. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u uw
klacht melden via de leverancier van uw
deur(en)/kozijn(en).

Onder invloed van (bouw)vocht kan uw
deur krom trekken. Mocht na een volledig
stookseizoen de kromming meer zijn dan
10 mm ten opzichte van de middelloodlijn,
dan kunt u via uw leverancier van de deur
een klachtmelding doen bij de fabrikant
van uw deur. De fabrikant zal uw klacht in
behandeling nemen.
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MOCHT MIJN DEUR NA EEN VOLLEDIG
STOOKSEIZOEN NOG EEN KROMMING
VERTONEN, HOE KAN IK DAN METEN
WAT DE MATE VAN KROMMING IS VAN
MIJN DEUR?

HOE KROM MOET MIJN DEUR ZIJN
OM AANSPRAAK TE MAKEN OP
GARANTIE?

U kunt de kromming van uw deur meten
door aan de holle zijde een elastiek / touwtje
te spannen over de volledige hoogte van
het deurblad en de afwijking tussen het
elastiek / touwtje en de deur te meten. De
exacte beschrijving vindt u in de Publicatie
13-03 Het meten van de vervorming van een
deurblad.

Uw deur mag, afhankelijk van de stabiliteits
klasse waarin deze is geleverd, volgens
onderstaande gegevens krom trekken:
Stabiliteitsklasse

Kromming of scheluwte

Klasse II
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Klasse II
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Het kan zijn dat uw deur iets krom en/of
scheluw is maar ook van belang is hoe
krom en/of scheluw het kozijn is. De
kromming en/of scheluwte van de deur
en die van het kozijn bepalen samen de
werking. Als u gaat meten is het dus goed
om deze van beide te bepalen.

HOE VAAK / WANNEER MOET IK EEN
DEUR SCHILDEREN?

VALT EEN VLAKKE, SAMENGESTELDE
MASSIEF MULTIPLEX DEUR ONDER

Voor het onderhoud van uw deur
verwijzen wij u naar de download
‘GND-onderhoudsvoorschriften
buitendeuren’.

Nee, op multiplex wordt door GND geen
garantie verstrekt.

GND-GARANTIE?
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Na het uit lezen van het zekerheidslabel
geeft het prestatiescherm duidelijk
de prestaties van de deur én de
verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen weer.

HOE KAN IK ZIEN OF MIJN DEUR
ECHT BRAND, ROOK, INBRAAK OF
GELUIDWEREND IS?

Bij deuren voor 2016 kunt u dit zien aan
de ronde stift die in de zijkant van uw
deur (scharnierzijde) onder het GNDgarantielabel opgenomen is.

Dit vindt u terug in het KOMO attest-metproductcertificaat van de betreffende
GND aangesloten fabrikant.

HOE KAN IK ZIEN OF DEUREN DIE
AFWIJKEN VAN DE STANDAARDMATEN
ZIJN GOEDGEKEURD DOOR HET SKH?

Bij eventuele klachten moet u zich
direct (doch uiterlijk binnen 4 weken)
na constatering van de klacht met
vermelding van relevante gegevens
schriftelijk wenden tot betreffende GNDaangesloten fabrikant.

IK HEB EEN KLACHT. WAAR KAN IK
DEZE MELDEN?

Op de GND website vindt u onder het
kopje GARANTIE de button
‘Schade melden’ waar u uw klacht
melding kunt indienen als u het niet eens
bent met de afhandeling van de klacht.

IK BEN HET NIET EENS MET DE
AFHANDELING VAN DE KLACHT
DOOR MIJN LEVERANCIER DIE IS
AANGESLOTEN BIJ GND. WAT NU?

Staat uw vraag daar niet tussen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met GND via mail: info@gnd.nl
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CONTACT
Postbus 841 | 6800 AV Arnhem
T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl
www.gnd.nl

