GARANTIE VERKLARING
Hierbij ontvangt u het garantie overzicht van de producten waarop de algemene verkoopvoorwaarden
en de onderhoudsvoorschriften van Hoogland Kozijnen van toepassing zijn.
•
•
•
•
•
•

Buitenkozijnen:
Buitendeuren:
Binnenkozijnen:
H&S:
Roosters:
Beglazing:

10 jaar garantie;
6 jaar garantie;
6 jaar garantie;
1 jaar garantie;
1 jaar garantie;
10 jaar garantie;

Verklaring Inbraakwerendheid klasse 2:
Al onze kozijnen zijn uitgevoerd en voorzien van hang- & sluitwerk met minimaal SKG** classificatie.
Deze norm wordt bepaald door de SKH publicatie 98-08 welke de NEN 5096 in uitvoering brengt.

Datum ingang garantie is opleverdatum, echter de maximale termijn van de garantie is leverdatum +
3 maanden en de termijnen zoals hierboven gesteld.
De toekenning / acceptatie van een garantie claim kan alleen worden beoordeeld door Hoogland
kozijnen. Indien een klacht ongegrond is, kunnen de gemaakte kosten worden verhaald bij de
klachtmelder.
Tevens dienen alle facturen voldaan te zijn indien men aanspraak wil maken op onze garantie.
Garantie kwesties kun u aanmelden via ons telefoonnummer of ons email adres
service@hooglandkozijnen.nl.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

Hans Hoogland

Bijgevoegd onderstaand algemene onderhoud en schoonmaakadvies aanvullend aan de PPG
verftechnisch advies en onderhouds adviezen.

Onderhouds- en schoonmaakadvies:
Onderhoudsadviestabel:I
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden.
Indicatief kan onderstaand schema aangehouden worden. Bepalend is het verftechnisch
onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking.

Jaar

De kozijnen, ramen en deuren zijn in concept 2 geleverd, wat betekent dat dat deze binnen 6
maanden na levering afgeschilderd dienen te worden.
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Lichte kleuren
dekkend ²
Onderhoud
klasse I = gunstig
klasse II = normaal ¹
Dekkend
voorlaksysteem
(gem. 120 µm) +
afwerking (30 µm)
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Donkere kleuren
dekkend ²
Onderhoud
klasse II = normaal ¹
klasse III = ongunstig
Dekkend
voorlaksysteem
(gem. 120 µm) +
afwerking (30 µm)

Transparant ³

Transparant
voorlaksysteem
(gem. 120 µm) +
afwerking (30 µm)
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Beschadigingen + liggende delen bijwerken
Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen
Controle/inspectie, indien nodig beschadigingen bijwerken
Klasse II = afhankelijk van de gevelbelasting in te delen bij “lichte” of “donkere” kleuren
voor beoordeling “lichte” of “donkere” kleur zie als bijlage toevoegde tabel 1.
Dekkende verfsystemen kunnen worden toegepast op naald- en loofhoutsoorten (klasse B en
klasse A)
Transparante filmvormende systemen mogen niet op alle houtsoorten worden toegepast (zie
KVT katern 31)

Zie ondervermelde RAL-nummerlijst voor niet aanbevolen donkere verfkleuren:
Rood
Ral 3005, 3007
Rood-blauw
Ral 4004, 4007
Blauw
Ral 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020
Groen
Ral 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6022
Grijs
Ral 7009, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7024, 7026
Bruin
Ral 8017, 8022
Zwart
Ral 9004, 9005, 9011, 9017
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden, de kleur en een dekkende of transparante afwerking
moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies
van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking.
Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet ook het binnenschilderwerk bij het
onderhoud worden betrokken.
Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen.
Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar “normale” in het huis gebruikelijke
reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel
tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.
De ventilatieruimte tussen neuslatten en dorpel afdekkers dienen periodiek te worden
schoongemaakt.
Overige onderhoudsadviezen:
Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient zorg te worden gedragen voor de bescherming van de
dichtingsmiddelen.
Beoordelingen van de dichtingsmiddelen dienen te geschieden aan de hand van door de fabrikant/
leverancier aangegeven criteria.
Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat blootgestelde, dichtingsmiddelen mits
onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant zijn:
• rubbers : circa 25 jaar;
• schuimbanden : circa 10 tot 20 jaar;
• kitten : circa 10 tot 15 jaar.
Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen. Een gootje waarin het water blijft staan is funest. Bij
open naden tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kozijnonderdelen (dorpels en stijlen of
glaslat en kozijn) de kitvoegen verwijderen en opnieuw aanbrengen/dichtzetten met een polysulfide- of
polyurethaankit of gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5.
Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium profielen en scharnieren niet
meeschilderen.
De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op
leksporen en dergelijke. Bij lekkage dient deze te worden gedemonteerd en zekerheidshalve voor het
aanbrengen, voorzien te worden van een randje van de eerder genoemde kit.
Voorts moet het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren worden gecontroleerd en
onderhouden worden overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de hang- en sluitwerk
fabrikant/leverancier.

De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder soepel
sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen opnieuw afstellen. Geef alle scharnieren,
draaipunten, raam- en deursluitingen, sloten en dergelijke elk jaar een druppeltje zuurvrije olie voor
gesmeerd draaien en sluiten. Draait de sleutel zwaar, dan is een beetje grafiet meestal voldoende
(geen olie in de cilinder ofwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraam- en deursluitingen de ‘haken’
inspuiten met een Teflonspray (beslist geen siliconenspray gebruiken).
Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0809 en
volgens NEN 5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de voorschriften van de
betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervoor genoemde adviezen en meestal door een
vakman plaats te vinden.
De veiligheids- en onderhoudsinstructies van de leveranciers van elektronische sluitingen of andere
veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers etc.) dienen te worden opgevolgd.

