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Verklaring van SKH 

Dit procescertificaat is op basis van BRL 0808 ‘Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen’ 

d.d. 09-04-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. 
 
SKH verklaart dat: 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
o de door de producent verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde 
 (product-) en processpecificaties voldoen, mits  
o in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit 
 procescertificaat  
o het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd 

 
Voor SKH:  drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit procescertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org. 
 
Dit procescertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

http://www.komo.nl/
http://www.skh.org/
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AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN 
1 PROCESSPECIFICATIE 

1.1 Processpecificatie 
Door de producent worden de deuren of ramen op het werk ingemeten. Volgens deze meetgegevens worden de 
deuren of ramen fabrieksmatig rondom pas en arms gemaakt. De deuren of ramen worden tevens voorzien van alle 
infrezingen, boringen, coating, hang- en sluitwerk en de merktekens zoals opgenomen in het SKH-KOMO® attest-
met-productcertificaat “Houten buitendeuren”, van de betreffende deurenleverancier. Door de producent afgehangen 
deuren of ramen zijn conform de eisen zoals vermeld in BRL 0808, “Afhangen van beweegbare delen in houten 
gevelelementen”. 

1.2 Nieuwbouw 

1.2.1 Nieuwbouw, niet inbraakwerend 
Door de producent worden ingemeten deuren of ramen, gemerkt met het “beeldmerk  
inbraakwerendheidsklasse 0 of 2”,  op de bouwplaats afgehangen in kozijnen, gemerkt met zowel het  
KOMO®- beeldmerk als het “beeldmerk inbraakwerendheidsklasse 0” overeenkomstig BRL 0808.  

1.2.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 
Door de producent worden ingemeten deuren of ramen, gemerkt met het beeldmerk “inbraakwerendheidsklasse 2”,  
op de bouwplaats afgehangen in kozijnen, gemerkt met zowel het KOMO®-beeldmerk als het “beeldmerk 
inbraakwerendheidsklasse 2”, overeenkomstig BRL 0808.  

1.3 Bestaande bouw, niet inbraakwerend 
Door de producent worden ingemeten deuren of ramen, gemerkt met het beeldmerk “inbraakwerendheidsklasse 0”,  
op de bouwplaats afgehangen in bestaande kozijnen overeenkomstig BRL 0808.  

1.4 Bestaande bouw, inbraakwerend 
Door de producent worden ingemeten deuren of ramen, gemerkt met het beeldmerk “inbraakwerendheidsklasse 0” en 
voorzien van hang- en sluitwerk, overeenkomstig de richtlijnen en productenlijst zoals opgenomen in het handboek 
Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw, klasse standaard dan wel “inbraakwerendheidsklasse 2”,  
op de bouwplaats afgehangen in bestaande kozijnen overeenkomstig BRL 0808. 

1.5 Merken 
De houten gevelelementen met daarin de overeenkomstig BRL 0808 afgehangen beweegbare delen moeten zijn 
gemerkt. De uitvoering van dit merk is als volgt: 

 

Bestaande bouw 

 

 Indien de deur of raam, voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 0, is afgehangen in een  

- bestaand kozijn. 

  

 

 Indien de deur of raam: 

 - voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 2, 

- - voorzien van het beeldmerk weerstandsklasse 0 en voorzien van hang- en sluitwerk,   

 overeenkomstig de richtlijn en productenlijst van Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw, 

 klasse standaard is afgehangen in een bestaand kozijn. Het gevelelement voldoet aan de klasse 

 standaard zoals opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw. 
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AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN 

 

Nieuwbouw 

 

 Indien het kozijn, de deur, het raam of beide minimaal voorzien zijn van het beeldmerk 

 weerstandsklasse 0. 

- Het houten gevelelement, inclusief afgehangen beweegbare delen, voldoet aan  

 weerstandsklasse 0 overeenkomstig NEN 5096. 

 

 Indien zowel de deur, raam en het kozijn voorzien zijn van het beeldmerk  

- weerstandsklasse 2. Het houten gevelelement, inclusief afgehangen beweegbare delen,  

 voldoet aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 

 

 

 Indien zowel de deur, raam en hetkozijn voorzien zijn van het beeldmerk  

- weerstandsklasse 3. Het houten gevelelement, inclusief afgehangen beweegbare delen,  

 voldoet aan weerstandsklasse 3 overeenkomstig NEN 5096. 

 

 - 078 Identificatiecode (certificaatnummer). 

  

 Plaats van het merkteken: Blijvend zichtbaar onder het bovenste scharnier in de hangstijl van het kozijn. 

 

 

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

2.1 Bij oplevering inspecteren of: 

- uitgevoerd is wat is overeengekomen; 

 - de houten gevelelementen en de daarin afgehangen beweegbare delen geen tekortkomingen vertonen; 

 - de kozijnen waarin de beweegbare delen zijn afgehangen gemerkt zijn overeenkomstig paragraaf 1.5. 

 

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 

 

Timmerfabriek De Kievit Ridderkerk B.V. 

 

en zo nodig met: 

 

de certificatie instelling SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org 

2.2 Procescertificaat 
De certificaathouder is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige 
procescertificaat. 

2.3 Geldigheidscontrole 
 Controleer of het procescertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 

http://www.skh.org/

