
 
 
Bijlage (algemeen) -1 
 
# De door ons te leveren buitendeuren worden geleverd volgens KOMO-attest met certificaat 
nr.32874/03 en zijn voorzien van een herverzekerde SGT-garantie gedurende een periode van 6 jaar 
ingaande direct na het leveren van de deuren bij ons op de fabriek. Op binnendeuren geldt een jaar 
fabrieksgarantie en 6 jaar garantie op constructie en/of verlijming. Garantie voor Hang- en Sluitwerk 
volgens regeling leverancier/fabrikant. 
 
# De door ons af te hangen deuren worden afgehangen volgens KOMO-attest met certificaat nr. 
70026/06 volgens de BRL 0808 geschikt voor inbraakwerend geveltimmerwerk met weerstandsklasse 
2 voorzien van beeldmerk in deur en kozijn zoals afgebeeld in ons attest. 
Voor het inmeten, pasmaken, en afhangen van deuren is ons bedrijf V.C.A. gecertificeerd en zijn onze 
deurenhangers eveneens in het bezit van een V.C.A. certificaat. 
 
# De deuren worden bij ons op de fabriek behandeld met waterdragende verf  volgens KOMO-attest 
met certificaat Nr. 32874-C083 in een in de bijlagen aangegeven laagdikte, zo dicht mogelijk bij de 
door u opgegeven eindkleur.  
 
# Door toepassing van natuurproducten kunnen er bij transparant werk kleur- en structuurverschillen 
ontstaan. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
# Bij toepassing van voor- en aflak kunnen er geringe kleurverschillen ontstaan, waarvoor wij niet 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ook maken wij u erop attent dat bij toepassing van sterk 
warmteabsorberende(donkere) kleuren schade kan ontstaan aan zowel de verflagen als de constructie. 
Hierdoor is verhoogde frequentie inspectie en onderhoud van het verfsysteem nodig. Meer informatie is 
op verzoek beschikbaar. 
 
# Bij toepassing van Buva Ergo-Nomic sloten o.g., adviseren wij bijpassend noodgarnituur toe te 
passen, om vernieling van deze sloten tegen te gaan d.m.v.  bijvoorbeeld bouwsleutels/passe-partouts. 
 
# Met betrekking tot de op 01-071982 in werking getreden Wet Ketenaansprakelijkheid, 
respectievelijk verleggingsregeling omzetbelasting, delen wij u mede dat deze aanbieding, ingevolge 
art. 16b lid 11.1 hierop niet van toepassing is, daar dit werk geheel of grotendeels wordt verricht waar 
de onderneming is gevestigd. 
 
# NEN3569: U bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet toepassen van veiligheidsglas in 
deuren. 
 
#Indien de kredietlimiet op uw bedrijf niet wordt verstrekt, maken wij met u een specifieke 
betalingsovereenkomst. Wij wijzen erop dat limietintrekking of niet nakomen van de betalingsafspraak 
kan leiden tot stagnatie van de levering(en) en/of uitvoering van uw project. 
 
# Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Ook zijn de 
verwerkingsvoorschriften van toepassing. 
Op uw verzoek wordt een exemplaar toegezonden.  
Deze zijn ook te downloaden op: jdtdeuren.nl/algemene-voorwaarden of verwerkingsvoorschriften 
 
 
 
 



 
 
Bijlage (algemeen)-2 
 
Aandachtspunten en voorwaarden digitaal inmeten en/of afhangen in de renovatie 
 

- Uw contactpersoon bij JDT deuren is onze projectbegeleider(tevens inmeter), deze verzorgt de 
contacten tussen uitvoerder en JDT. 

- Tenzij anders overeengekomen voert JDT op de dag van uitvoering de benodigde producten 
aan. 

- Alle door ons afgehangen deuren worden vooraf digitaal ingemeten. 
- Geleverde materialen en diensten worden na levering gefactureerd. Eventuele, buiten onze 

schuld om, vertragingen in de werkzaamheden, kunnen meerwerk tot gevolg hebben. 
- De bouwplaats dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor de JDT bussen. Laden en 

lossen direct bij het bouwwerk. 
- Alle te vervangen deuren dienen vrij te zijn van gordijnrails,hordeuren e.d. en vrij bereikbaar 

te zijn, waarbij voldoende montageruimte beschikbaar is. 
- JDT kan gebruik maken van bouw- en huisvoorzieningen. D.w.z. elektra, water, sanitair welke 

benodigd zijn bij de werkzaamheden. 
- Vertikaal transport dient vooraf geregeld te zijn en dient in de regel door opdrachtgever 

verzorgd te worden. 
- Oude deuren en verdere resten worden door JDT afgevoerd. 
- Indien anders overeengekomen, doen wij geen uitstukwerk, geen uitfraisen van sponningen en 

geen schilderwerk aan het kozijn. 
- JDT maakt afspraken met bewoners t.b.v. het inmeten en het afhangen. 
- Materialen en/of bewerkingen welke niet omschreven staan in onze bijlagen zijn niet van 

toepassing. 
 


