
een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?



GND is een stichting waar 14 toonaangevende 

Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. 

Samen maken we ons sterk voor optimale kwaliteit 

en prestaties van houten binnen- en buitendeuren. 

Veiligheid en duurzaamheid staan daarbij voorop. We 

streven naar een hoog comfort, een lange levensduur 

en laag onderhoud door het gebruik van moderne, 

hoogwaardige en verantwoorde materialen. Onze 

deuren voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, 

hebben een hoge isolatiewaarde, verlagen het 

energieverbruik en bieden optimale bescherming 

van woningen en andere gebouwen. Bovendien 

hebben we speciale garantielabels ontwikkeld om de 

brandwerendheid en/of de inbraakwerendheid van 

een deur aan te duiden. GND biedt opdrachtgevers 

en afnemers al meer dan 30 jaar zekerheid. Een GND-

deur geeft je een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

een gnD-Deur, 
een echt veiliG Gevoel





Gnd-Garantielabel en Gnd-zekerheidsklassen®

De aangesloten fabrikanten garanderen via de GND-garantie de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Een GND-

deur is te herkennen aan het garantielabel in de scharnierzijde van de deur. Het geeft duidelijk de prestaties van de deur 

én de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen weer. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit 

(KOMO). Als aanvulling hierop bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele 

prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De aangesloten deurenfabrikanten geven garantie conform de uniforme 

garantievoorwaarden van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant. 

wat is het verschil tussen koMo en Gnd-Garantie?
Het KOMO attest-met-productcertificaat geeft de prestaties aan voor het toepassingsgebied, het deurtype en het gekozen 

toeleveringsconcept van een houten deur en/of -deurkozijn. Het hiermee verkregen KOMO attest-met-productcertificaat  

staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit maar is geen garantie, GND-garantie is dat wel. De bij GND aangesloten fabrikanten 

bieden meerjarige garantie op deze kwaliteit en bieden met de GND-zekerheidsklassen® ook garantie op de functionaliteit van 

de houten deuren of deur/kozijncombinaties.

GeGarandeerd gnD



GarantiereGleMent
De GND-garantie heeft betrekking 

op houten buiten- en binnen-

deuren en binnendeurkozijnen zoals 

deze zijn vastgelegd in het GND-

garantiereglement. Hierin leggen we uit:

• aan welke kwaliteitseisen 

 voldaan moet worden

• 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    

 gegarandeerd worden

Gnd-Garantie
Bedrijven die zich bij GND willen 

aansluiten, moeten voldoen aan strenge 

kwaliteitseisen en worden meerdere 

keren per jaar gecontroleerd door een 

onafhankelijke gecertificeerde instelling. 

Het zijn betrouwbare bedrijven die 

op deskundige wijze hun werk doen. 

Bovendien verbinden ze zich aan 

het verlenen van de standaard GND-

garantie, zodat de afnemer te allen tijde 

terug kan vallen op het aangesloten 

bedrijf. De mogelijkheid bestaat om in 

geval van een geschil met een bij GND 

aangesloten bedrijf een onafhankelijke 

expertise te laten uitvoeren. Aan de hand 

van deze expertise kunt u een bindende 

uitspraak laten doen door het bestuur van 

GND. Door al deze zekerheden is GND 

in de loop der jaren uitgegroeid tot een 

breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk 

voor afnemers, gebouweigenaren en 

beheerders.

onafhankelijke controle 
op uitvoerinG
Controle op fabricage, levering en montage van de deuren vindt plaats 

door de onafhankelijke, gecertificeerde instelling SKH. Zij geven als 

geaccrediteerde instelling het certificaat af. Is het garantielabel in de deur 

aanwezig? Dan bent u er zeker van dat de deur voldoet aan het certificaat. 

Een samenvatting van het prestatierapport vindt u onder ‘check prestaties’ 

op onze website. Door op de naam van de fabrikant te klikken, verschijnt 

er een overzicht van alle gecertificeerde modellen en uitvoeringen van 

de betreffende fabrikant. Als u op de betreffende uitvoering klikt, gaat u 

automatisch naar de site van SKH voor de samenvatting van het rapport. 

Transparant en helder.

kiezen voor zekerheid
GND zet al meer dan 30 jaar de norm voor kwaliteitsdeuren. De bij GND 

aangesloten fabrikanten moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de 

statuten van onze stichting. Daarom kiezen steeds meer opdrachtgevers, 

architecten, aannemers, bestekschrijvers, verwerkers en particulieren 

voor de zekerheid van GND-deuren.

Met Gnd-Garantie 
kiest u voor:



Garantie op prestaties
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- 

en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan de in het testcertificaat 

opgenomen prestatie. Bovendien zijn hierin de verantwoordelijkheden van het bij GND aangesloten 

bedrijf en die van de aannemer/afnemer bepaald.

eisen aan buitenDeuren 
en -deurkozijnen

inbraakwerenDe buitendeuren
GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin 

staat dat houten buiten deuren minimaal moeten voldoen aan de eisen voor weerstandsklasse 2 

volgens NEN 5096 en NEN 5087 bereikbare buitendeuren. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

volgt het Bouwbesluit in deze en eist ook klasse 2. Voor bergingsdeuren gelden in het kader van GND-

garantie soms geen eisen. Het PKVW stelt in sommige gevallen wel aanvullende eisen.

 

Alle GND-buitendeuren met een inbraakwerende prestatie zijn voorzien van één van de onder-

staande labels. 

  

weerstandsklasse 0 
Als het GND-garantielabel weerstandsklasse 0 voor inbraakwerendheid aangeeft, voldoet de deur aan 

de GND-garantievoorwaarden, maar voldoet de combinatie van uitgefreesd en/of gemonteerd, hang- 

en sluitwerk en/of glas niet aan de inbraakwerendheidsnormen.

weerstandsklasse 2
Als het GND-garantielabel weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid aangeeft, voldoet de deur 

en is ook het juiste hang- en sluitwerk volgens de inbraakwerendheidsnormen uitge freesd en/of 

meegeleverd. Bovendien is dan het glas door de deurenfabrikant aangebracht of is de beglazing 

zodanig voorbereid dat aan de eisen wordt voldaan. Bij inbraakwerendheid op het totale gevelelement 

is niet alleen de deurenfabrikant betrokken, maar ook de fabrikant van het deurkozijn en degene die 

de deur afhangt. 

Op het GND-garantielabel wordt middels 

een inkeping aangegeven of de deur 

voldoet aan Weerstandsklasse 0 of 2.



De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige buitendeuren. 

Alle buitendeuren met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 

0803 “Houten buitendeuren” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat.

branDwerenDe buitendeuren
Een brandwerende GND-buitendeur is te herkennen aan het ronde brandlabel dat onder het 

standaard GND-garantielabel in de hangzijde van de deur is geplaatst. Hieraan is in een oogopslag 

te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij 

het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie 

levert. Op het label wordt aangegeven of de deur 30 of 60 minuten brandvertragend is. Alle GND-

buitendeuren met een prestatiefunctie zijn, naast het GND-garantielabel, voorzien van één van de 

onderstaande labels.

 

Gnd-zekerheidsklasse® ii (blauw label)
Het bij GND aangesloten bedrijf levert een compleet deurblad inclusief gemonteerd hang- 

en sluitwerk. De aannemer dient zelf zorg te dragen dat het kozijn overeenkomt met de in de 

Samenvatting van Onderzoek (SvO) opgenomen constructie. 

Gnd-zekerheidsklasse® iii (rood label)
Het bij GND aangesloten bedrijf levert een compleet afgemonteerd deurblad. De montage van 

de deur wordt ook door, of onder verantwoordelijkheid van, de fabrikant gedaan. Het bij GND 

aangesloten bedrijf controleert of het kozijn waarin de deur geplaatst moet worden, voldoet aan 

geteste constructie conform testrapporten.



Garantie op prestaties
Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en 

sluitwerk, de combinatie met het kozijn en zelfs wandaansluiting gegarandeerd voldoen aan de in  

het testcertificaat opgenomen prestatie. Bovendien zijn hierin de verantwoordelijkheden van het bij 

GND aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer bepaald.

brandwerende binnendeuren
Een brandwerende GND-binnendeur is te herkennen aan het langwerpige label dat in de hangzijde van 

de deur is geplaatst. Hieraan is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk 

is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties 

de deur of deur/kozijn-combinatie levert en gegarandeerd worden. Op het label wordt aangegeven of 

de deur 30 of 60 minuten brandvertragend is. Alle GND-binnendeuren in de GND-zekerheidsklassen® 

I, II en III met een brandwerende functie zijn voorzien van één van de onderstaande labels.

Gnd-zekerheidsklasse® i

Gnd-zekerheidsklasse® i
Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

Gnd-zekerheidsklasse® ii
Het deurblad plus hang en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.

Gnd-zekerheidsklasse® iii
Het deurblad, hang en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage 

wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de 

toegepaste wand(en) voldoen aan geteste constructie conform brandtestrapporten.

eisen aan binnenDeuren 
en -deurkozijnen



De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige binnendeuren. 

Alle binnendeuren en binnendeurkozijnen met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale 

Beoordelings Richtlijn (BRL) 2211 “Houten binnendeuren en/of -deurkozijnen” en geleverd met een KOMO attest-

met-productcertificaat.



gegaranDeerD gnD 
wat betekent dit voor u?

opdrachtGever of 
Gebouw eiGenaar: 
beheersbare  
exploitatiekosten
Met de prestaties voldoet u aan het Bouwbesluit 

en aan de juridische verplichtingen. Daar bovenop 

bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-

zekerheidsklassen® garantie op de functionele 

prestaties van het geleverde en gemonteerde 

product. Deze gewaarborgde prestatie-garantie 

betekent voor u beheersbare exploitatiekosten. 

 verantwoorde keuze met de herkenbaarheid 

van toegepaste prestatie

 aantoonbare nakoming van verplichtingen 

conform het Bouwbesluit

 gewaarborgde prestatie-garantie

 zekerheid in veiligheid

aanneMer: 
efficiënte keuze
Een GND-deur is een verantwoorde keuze; een 

deur met een GND-garantielabel is een kwalitatief 

hoogwaardig product dat voldoet aan alle eisen 

uit het bouwbesluit. Bovendien is het mogelijk om 

de deur onder verantwoording van de bij GND 

aangesloten fabrikant in te laten meten en te 

monteren, passend in uw bouwlogistieke traject 

van basisdeur tot compleet afgewerkt product. 

 eenvoudig aantoonbare nakoming van 

verplichtingen conform het Bouwbesluit (KOMO), 

maar dan met 6 jaar garantie

 verantwoorde keuze met de herkenbaarheid 

van toegepaste prestatie

 gewaarborgde prestatie-garantie

 optimaal inpasbaar in uw bouwlogistiek

bestekschrijver: 
zekerheid over kwaliteit
Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde 

bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de kwaliteit 

die uw opdrachtgever verlangt: hoogwaardige produc-

ten die aan alle eisen voldoen. We maken het u extra 

makkelijk met onze bestekservice. Via de aangesloten 

fabrikanten stellen we Stabu of fabrikant eigen teksten 

ter beschikking, waardoor u tijd bespaart en verkeerde 

keuzes tijdens het bouw traject kunt voorkomen.

 verantwoorde keuze met de herkenbaarheid 

van toegepaste prestatie

 aantoonbare nakoming van verplichtingen 

conform het Bouwbesluit

 gewaarborgde prestatie-garantie

 tijd besparen door de bestekservice

architect: vrijheid 
en keuze in vorMGevinG
De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een ruim 

assortiment aan kwalitatief hoogwaardige houten 

deuren en deur/kozijn-combinaties met een hoge 

esthetische waarde en gemaakt van de modernste 

materialen met bijbehorende uitstraling. Met een 

GND-deur maakt u bovendien een verantwoorde keu-

ze; het herkenbare GND-garantielabel staat voor hoge 

kwaliteit en een lange levensduur. Heel duurzaam. De 

deuren voldoen minimaal aan het Bouwbesluit. 

 aantoonbare nakoming van verplichtingen 

conform het Bouwbesluit

 gewaarborgde prestatie-garantie

 ruim assortiment aan kwalitatief 

hoogwaardige houten deuren

 moderne vormgeving gecombineerd 

met hoge prestaties



particulier: kwaliteit 
en duurzaaMheid
Het herkenbare GND-garantielabel staat voor 

hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur. 

U weet zeker dat de deur minimaal aan de eisen 

uit het Bouwbesluit voldoet. Daar bovenop 

bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-

zekerheidsklassen® garantie op de functionele 

prestaties van het geleverde en gemonteerde 

product. 

 ruim assortiment aan kwalitatief 

hoogwaardige houten deuren

 voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit

 gewaarborgde prestatie-garantie

verwerker: 
keuze in uitvoerinG
De bij GND aangesloten fabrikanten bieden u 

kwaliteitsproducten die in elke uitvoering te leveren 

zijn. Bovendien is het mogelijk om de deur onder 

verantwoording van de fabrikant te laten inmeten en 

monteren, passend in het bouwlogistieke traject van 

basisdeur tot compleet afgewerkt product. Met deze 

logistieke afstemming kunt nu optimaal voldoen aan 

de vraag van uw afnemer.

 ruime keuze in kwaliteitsproducten en uitvoering

 logistieke afstemming

 gewaarborgde prestatie-garantie

 benutten van specialistische deurenkennis



een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

De aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het 

GND-logo. Een compleet overzicht van de aangesloten 

bedrijven vindt u op onze website www.gnd.nl.

Meer inforMatie?

Blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws en volg ons via:

Versie: 032014www.gnd.nl

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem

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

Met Gnd-Garantie 
kiest u voor:

twitter

linkedin

diGitale nieuwsbrief 

www.Gnd.nl


