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In de Brl’0803 “Houten Buitendeuren” wordt onderscheid gemaakt naar leveringsconcepten I t/m III.
Concept II en III wordt doorgaans door het Garantiefonds Deuren (GND) verzekerd. Voor concept I en
de gevallen die in concept II en III buiten de GND verzekering vallen, kan onderstaande
fabrieksgarantie toepasselijk zijn. Bepalend voor de garantieverstrekking is de garantieomschrijving
op de door Weekamp Deuren verstrekte factuur.

Behandelde deuren concept III - Aflak
1. Verwerking en onderhoud van deuren dient plaats te vinden volgens de
leveringsvoorwaarden, verwerkingsvoorschriften (INFO 10.16.0) en onderhoudsvoorschriften
(INFO 10.17.0) van Weekamp Deuren B.V. Voor de meest recente versies zie www.
weekamp-deuren.nl. Wanneer hieraan niet voldaan is, vervalt elke aanspraak op garantie.
2. Al onze leveringen geschieden volgens de laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarden bij de
Arrondissementsrechtbank te Zwolle. De leveringsvoorwaarden liggen te allen tijde ter inzage
in ons bedrijf of worden op verzoek door ons toegezonden.
3. De verstrekte garantie is gelijk aan de garantie die volgens het Garantiefonds Deuren (GND)
op factuurdatum in concept II verstrekt zou zijn.
4. De garantietermijn bedraagt 6 jaar, tenzij onderstaand anders is vermeld.
5. De garantiewaarde beperkt zich tot herlevering van het volgens factuur geleverde product.
Bijkomende (vervolg)kosten worden vergoed tot een maximum van € 250,- per deur.
6. De garantie is beperkt tot in de Benelux afgehangen deuren.
7. Visuele gebreken worden beoordeeld volgens richtlijn SKH 08-04 “Visuele beoordeling van
deuren” .
8. De deuren hebben een maximale afmeting van 1m05x2m70.
9. De garantie beperkt zich tot producten gemaakt van houtsoorten die door Stichting
Keuringsbureau Hout (SKH) zijn toegelaten als geschikte houtsoort voor geveltimmerwerk (zie
SKH publicatie 99-05), danwel exclusief voor/door Weekamp KOMO-gecertificeerd zijn, zoals
Accoya en Thermisch gemodificeerd hout.
10. Multiplex deuren zonder vlakstabilisatie vallen buiten de garantie. Multiplex deuren met een
vlakstabilisatie (aluminium tussenlaag) vallen binnen de garantie.
11. Om esthetische redenen wordt bij sommige deurmodellen een vlakke stijl-dorpel verbinding
toegepast, dus zonder v-naad. Het eventueel aftekenen van deze verbinding wordt niet als
constructief gebrek aangemerkt.
12. De garantie beperkt zich tot het deurblad. Voor materialen van derden, zoals hang- en
sluitwerk en glas, worden de garantievoorwaarden van de toeleverancier overgenomen.
13. De garantie op maximale kromming en scheluwte bedraagt 8 mm.
De volgende aanvullende garantievoorwaarden zijn hierop van toepassing:

Behandelde deuren concept II – Voorlak
14. De garantie is als bij behandelde deuren, concept III – Aflak, met toevoeging van het
volgende:
15. Voor buitendeuren dient een nat geventileerd beglazingssysteem volgens NPR3577 of KvT’95
te zijn toegepast of, wanneer de sponning niet geventileerd is, een glassysteem volgens de
volkitmethode. Wanneer het glas niet is aangebracht conform deze regels bedraagt de
garantieperiode op de deur maximaal 3 jaar na factuurdatum. Bovendien zijn schades
ontstaan door vocht binnen de glaslijn uitgesloten van garantie.
16. De deuren dienen aantoonbaar binnen 18 maanden na afhangen te zijn afgelakt, met een
minimale droge laagdikte van 30 ųm, en beglaasd conform Brl0803.

Behandelde deuren concept I - Grondverf
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17. De garantie is als bij behandelde deuren, concept II– Voorlak, met toevoeging van het
volgende:
18. De deuren dienen aantoonbaar voorafgaand aan het monteren van de deur in het kozijn te zijn
afgelakt, met een minimale droge laagdikte van 50 ųm, en beglaasd conform Brl0803.

Constructiegarantie (o.a. op onbehandelde deuren)
19. De garantie is als bij behandelde deuren, concept I – Grondverf, met toevoeging van het
volgende:
20. De garantie geldt mits de deur aantoonbaar binnen 1 week na aflevering door de klant is
voorzien van een verfbehandeling conform Brl0803 “Houten Buitendeuren” met een droge
laagdikte van min. 140 ųm.
21. Optredende vormveranderingen zoals scheuren, zwelling, krimping, kromming en/of scheluwte
vallen niet onder de garantie tenzij binnen 1 week na levering schriftelijk gemeld aan
Weekamp Deuren. De garantie is daarmee alleen van toepassing op de robuustheid van de
verbindingen tussen de afzonderlijke onderdelen waaruit de deur is opgebouwd.
22. Kleurverschillen in de verschillende onderdelen van het geleverde product geven geen
aanspraak op garantie.
23. De garantie beperkt zich tot een periode van 1 jaar na factuurdatum.
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