
 
 

 

 
 
 
GARANTIEVERKLARING 

 
Berkvens BV garandeert aan de koper, behoudens in het geval van nonbetaling, de technische kwaliteit van de 

geleverde binnendeuren en binnendeurkozijnen gedurende 6 (zes) jaar, ingaande 3 maanden na oplevering. Wat 

betreft het kromtrekken van de geleverde binnendeuren geldt een termijn van 2 (twee) jaar. Voor hang- en 

sluitwerk, inclusief rol- en/of schuifmechanismen en soortgelijke materialen geldt een technische termijn van 1 

(één) jaar. 

 

Binnen de garantie valt het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- buiten kozijnen, voor zover er van 

meer dan 10 mm ten opzichte van de loodlijn sprake is.  

 

Ten aanzien van GND-III wordt de functionaliteit gegarandeerd  voor een periode van 1 (één) jaar, voor GND-III 

Duurzaam veilig wordt de functionaliteit met een onderliggend onderhoudscontract gegarandeerd voor een 

periode van 6 (zes) jaar.  

  

Voor overige, via derden betrokken materialen zetten wij de garantietermijn van onze leverancier ongewijzigd 

door.  

 

Een en ander volgens: 

 SWK garantie- en waarborgregeling met de daarin opgenomen termijnen zoals omschreven in 

garantiesupplement - module I F (Artikel 1, sub 1.3). 

 GND garantiereglement met de daarin opgenomen termijnen  zoals vastgelegd in paragraaf 4.9, 

4.11, 4.12 en 4.14 en zoals omschreven in de paragrafen onder 6, voor zover deze betrekking 

hebben op de binnendeuren en/of -kozijnen. 

        Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Berkvens B.V.  

 

Gecertifieerde deuren en/of kozijnen met een brand-, rook-, geluid-, en inbraakwerende functionaliteit die 

worden geleverd volgens GND zekerheidsklasse I, II of III zijn voorzien van GND logo met geldende 

zekerheidsklasse. 

 

De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken ten gevolge van materiaal- en/of constructiefouten. 

Evenmin wordt de kwaliteit van binnendeuren gegarandeerd die na aflevering aan een relatieve vochtigheid van 

40% of lager respectievelijk 60% of hoger, dan wel aan eenzijdige of ongelijkmatige verwarming zijn blootgesteld. 

 

Berkvens BV is nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard ook die direct of indirect het gevolg 

is van ondeugdelijkheid van de geleverde goederen.  

 

De koper vrijwaart Berkvens BV voor alle gevolgen van aanspraken welke door de afnemer van de koper tegen 

Berkvens BV mochten worden geldend gemaakt terzake van het gekochte.  

 

De garantie wordt slechts verleend indien contractpartij de zaken vakkundig heeft behandeld  De zaken worden 

geacht niet vakkundig te zijn behandeld indien niet ten minste aan het volgende is voldaan:  

 De zaken dienen onmiddellijk na ontvangst tegen vocht hitte en anders schadelijke invloeden te 

worden beschermd en behoren zodanig te worden opgeslagen en behandeld als voor afgewerkte 

producten noodzakelijk is.  

 Niet afgewerkt zaken moeten binnen 8 dagen na ontvangst een passende verf-respectievelijke 

lakbehandeling ondergaan.  

 

Ten aanzien van zaken met een gegarandeerde eigenschap geldt de garantie uitsluitend bij aankoop van zaken in 

originele en of geteste staat. Indien op verzoek van contractpartij aanpassingen of bewerkingen door Berkvens 

plaats vindt anders dan getest vervalt de garantie.  

 


