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1. Wij dienen te beschikken over duidelijke en volledige informatie 
van de bouwlocatie, zoals plattegronden, kavelnummers en het 
bouwstroomschema.

2. Kegro Deuren houdt de draairichting van de deuren aan die door u 
verstrekt zijn op de plattegrond tekeningen.

3. Bij kozijnen met een tussenstijl mag na het inmeten de tussenstijl niet 
meer worden vervormd.

4. Voor kozijnen zonder vaste onderdorpel wordt in overleg, onder 
verantwoording van de aannemer, de juiste maatvoering vastgelegd.

5. Nadat een deur is ingemeten mogen er geen wijzigingen meer 
aangebracht worden in het ingemeten kozijn. Indien dit toch 
noodzakelijk is, dan zijn de kosten voor aanpassing voor rekening klant.

6. Na het inmeten is het niet meer mogelijk om de deurspecificaties te 
wijzigen.

7. Kozijnstijlen en dorpels behoren vrij te zijn van beschermingsmiddelen.

8. Kegro verricht geen boringen t.b.v. hang en sluitmiddelen in een 
hardstenen dorpel. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden 
door de aannemer en/of klant.

9. De zogenaamde “dagproductie” en routing voor onze montageploeg 
stellen wij vooraf, in overleg met de uitvoerder/projectleider, met u vast. 
Staffelprijzen op basis van nacalculatie bij afwijking van de gemaakte 
afspraken.

10. Voor de montageploegen is het van groot belang dat de werkplek veilig 
en vrij toegankelijk is.

11. In het geval van meerdere verdiepingen is het uitgangspunt dat het 
verticaal transport deugdelijk is en te allen tijde door de aannemer aan 
Kegro ter beschikking wordt gesteld, vrij van kosten.

12. Bij galerijflats wordt er uitgegaan van een horizontale routing. Indien een 
verticale routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg 
hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).

13. Bij portiekflats wordt er uitgegaan van montage per portiek. Indien een 
andere routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg 
hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).

14. Alle verdiepingen moeten goed bereikbaar zijn. De deuren lossen, over 
en door steigers is niet toegestaan. 
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Voor de goede orde wijzen wij u op de onderstaande richtlijnen. 
Deze leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van de 
logistiek en werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren.
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Voorwaarden voor verticaal transport:
• Aannemer/Opdrachtgever dient er zorg 
 voor te dragen dat de deuren/ramen naar 
 de juiste verdieping vervoerd worden; 

• Aannemer/Opdrachtgever plaatst de 
 deuren/ramen op verticaal transport-
 middel. Kegro Deuren draagt er zorg voor 
 dat de deuren/ramen zo dicht als mogelijk 
 gelost worden bij het verticaal transport;

• Aannemer/Opdrachtgever zorgt voor 
 verticaal transport tot op de verdieping;

• Kegro Deuren loopt de deuren/ramen 
 op de verdieping verder uit;

• Wanneer er geen verticaal transportmiddel 
 aanwezig is zal Kegro Deuren de deuren/
 ramen lossen. Montage kan pas geschie-
 den als de Aannemer/Opdrachtgever de 
 deuren/ramen naar de juiste verdieping 
 heeft getransporteerd.
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15. De aanwezigheid van elektra is van groot belang.

16. Voor het afhangen van dubbele deuren behoren de kozijnen voorzien te 
zijn van slijtstrips. Dit in verband met het monteren van de sluitplaat van 
het balkslot onder inbraakwerendheidsklasse 2.

17. Gelieve ervoor te zorgen dat er op de sluitkomhoogte geen 
kozijnankers en spijkers van spouwlatten aanwezig zijn.

18. De afhangwerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als 
het kozijn vrij is van obstakels, zoals; steigers, kabels, slangen, 
beschermmateriaal en cementresten.

19. Voor meer- en/of minderwerk vragen wij van u een schriftelijke 
bevestiging.

20. Kegro Deuren is alleen verantwoordelijk voor de strakke sponningmaten 
die op de orderbevestiging staan vermeld. Bij vervolgmetingen kan de 
pasmaat, dus ook de strakke sponningmaat wijzigingen. Het vooruit 
bestellen van het glas is voor uw eigen risico.

21. Let op: Het is mogelijk om in overleg 5” hardhouten stapeldorpel 
deuren in te laten meten met inachtneming van onderstaande restrictie: 
- 7500N modellen kunnen ingemeten worden, maar blijkt uit de meting 
(kozijn niet haaks) dat de afname aan de deur > 8 mm bedraagt, dan 
dient Kegro de deur met 6” stijlen te produceren 
- Dit kan wellicht leiden tot visuele afwijkingen 
- De kosten die gepaard gaan met deze aanpassing (€20,- per deur) 
worden aan u doorbelast op basis van nacalculatie

22. Kegro Deuren is niet verantwoordelijk voor de juiste positionering van 
de frezing t.b.v. de sluitkommen in het kozijn. Mocht tijdens de meting 
door Kegro Deuren blijken dat deze niet op de juiste positie gefreesd 
zijn, dan kan Kegro Deuren tegen vergoeding nieuwe frezingen maken. 
Kegro Deuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet 
opmerken van de onjuiste positionering van de sluitkommen. Eventuele 
vervolgschade is voor rekening klant.

23. Indien er nieuwe frezingen gemaakt worden, dan stukken we de 
hoofdkom uit en eventueel de bijzetkommen. Let op dit is niet 
schilderklaar.

24. Het wel of niet toepassen van letselveilig glas (NEN3569) is voor 
verantwoording van de aannemer/opdrachtgever. Indien er gefigureerd 
glas gevraagd wordt, dan dient u er rekening mee te houden dat zeker 
niet ieder type figuratieglas in een letselveilige uitvoering verkrijgbaar is.

25. U kunt tot uiterlijk 2 weken van te voren de deuren afroepen voor 
montage. Indien u binnen 48 uur voor montage de afspraak wijzigt, 
dan is het mogelijk dat wij u kosten hiervoor in rekening brengen. 
Tevens plannen we dan een nieuwe afspraak waneer het ons past in de 
planning.
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26. Deuren van 67 mm dik of dikker worden door ons niet beglaasd 
geleverd. Deze zijn, in combinatie met het glas, te zwaar om af te 
hangen. Beglazing op de bouwplaats door u zelf te organiseren.

27. Elektrische sluitplaten kunnen door Kegro Deuren geleverd en 
gemonteerd worden. De elektrische aansluiting hiervan wordt niet door 
Kegro Deuren verzorgd.

28. Voorkom dat de deurkozijnen uit het lood en/of scheluw staan.

29. De werkplek dient aangeheeld te zijn tot het peil. Opstappen dienen tot 
het minimum te worden beperkt.

30. Indien onverhoopt de opstap te hoog is voor onze montageploegen 
mogen zij de deuren niet afhangen. Eventueel gemaakte kosten worden 
dan in rekening gebracht.

31. Alleen een gesteld kozijn met onderdorpel, voor minimaal 2/3 deel 
ingemetseld kan ingemeten worden. Bovendien is het noodzakelijk dat 
de onderdorpel aangevuld is.

32. In het geval van een renovatieproject worden bestaande kozijnen alleen 
gerepareerd ter plaatse van de hoofdsluitkom en eventuele bijzetsloten, 
tenzij anders vermeld in de offerte.

33. In het geval van een renovatieproject worden de kozijnen ter plaatse 
van het uitstukwerk wit gegrond achtergelaten en dienen na afhangen 
van de deuren door derden te worden afgeschilderd.

34. Indien de inmeters en/of monteurs, in het geval van een renovatie 
project, na twee bezoeken geen werkzaamheden hebben kunnen 
uitvoeren, dan wordt dit adres als afgewerkt beschouwd. Indien de 
deur gereed is wordt deze aan u geleverd.

35. In het geval van een renovatieproject worden eventuele deurdrangers 
aangeboden onder voorbehoud van de montage mogelijkheid, dit is 
afhankelijk van het type deurdranger en het bestaande kozijn.

36. In geval van renovatieprojecten is het mogelijk om een logo van de 
aannemer/opdrachtgever te laten plaatsen op onze aanschrijfbrieven, u 
dient hiervoor een logo in JPG-formaat aan te leveren aan ons.

37. Extra werkzaamheden zoals het uitfrezen van kozijnsponningen, 
verwijderen Secustrips, opdikken bestaande kozijnen t.b.v. sponning 
25 mm, etc. zijn van invloed op de te behalen dagproductie.

38. Indien er ramen worden aangeboden dan is dit op basis van het 
gebruik van door de aannemer te plaatsen steigers.
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