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Technisch inhoudelijke garantievoorwaarden voor binnendeuren, welke als afgewerkt en 

pasgemaakt product geleverd worden door Kegro Deuren B.V.  Voor buitendeuren zijn de 

actueel geldende “Kegro fabrieksgarantie voorwaarden buitendeuren” danwel de “GND 

garantievoorwaarden” van toepassing.  

1 Garantievoorwaarden zijn van toepassing op binnendeuren uit de volgende 

series: 

a) ca. 40mm binnendeuren met gelakt oppervlak:  

Kegabase TS,  Kegabase VS,  Kegabase dB 

KegaComfort, KegaComfort dB 

b) ca. 40mm binnendeuren met HPL oppervlak:  

KegaBase TS HPL, KegaBase VS HPL, KegaBase dB HPL 

KegaComfort HPL, KegaComfort dB HPL 

c) ca. 54/56mm binnendeuren met gelakt oppervlak: 

KegaComfort dB (Voorheen KegaBase SB) 

KegaPro dB (Voorheen KegraPro SB) 

d) ca. 56mm binnendeuren met HPL oppervlak: 

KegaComfort dB HPL (Voorheen Kegabase SB HPL) 

KegaPro dB HPL (Voorheen KegaPro SB HPL) 

e) ca. 60mm binnendeuren met gelakt oppervlak: 

KegaComfort 60BW  

KegaPro 60BW 

f) ca. 60mm binnendeuren met HPL oppervlak: 

KegaComfort 60BW HPL  

KegaPro 60BW HPL 

g) ca. 38mm aluminium gestabiliseerde vlakke houten binnendeuren met gelakt, 

 gefineerd of HPL oppervlak:  

KegaPro HDF 

KegaPro HPL 

KegaPro Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon) 

2 Duur van de garantie 

a) Voor deuren geleverd niet (volledig) bewerkt en/of behandeld: 1 jaar; 

b) Voor deuren geleverd inclusief alle bewerkingen, beglazing, hang en sluitwerk en 

beslag, zonder aflakbehandeling: 2 jaar; 

c) Voor deuren geleverd inclusief alle bewerkingen en aflakbehandeling, gemonteerd door 

of onder verantwoording van Kegro Deuren B.V.: 6 jaar. 

Voor alle situaties genoemde periode met ingang van facturatie aan klant.  
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3 Inhoud van de garantie 

Garantie aangaande het deurblad en de diensten zoals geleverd door Kegro Deuren B.V. 

op binnendeuren, zoals omschreven in BRL2211 en vermeld onder artikel 1, niet zijnde 

deuren gemerkt met KOMO BRL0803 of GND II/III buitendeuren. 

3.1 vergoeding 

De kosten voor het herstel van de gebreken (3.2) en/of schaden worden door Kegro Deuren 

B.V. vergoed tot een bedrag dat niet hoger is dan de opstelsom van de oorspronkelijke 

prijs van het onder artikel 1 genoemde product en een bedrag van maximaal EUR 350,- 

per product en per schade voorval. Het bedrag van maximaal EUR 350,- behelst uitsluitend 

gemaakte kosten in verband met herstelwerkzaamheden aan het product en/ of de kosten 

van vervanging van het product (bijvoorbeeld kosten in verband met afhangen, glaszetten, 

aflakken van het product en/of het vervangende product). 

3.2 Gebreken 

Onder gebreken en/of schaden ter zake onder 1 genoemde binnendeuren wordt verstaan:  

a) Verdraaiing, kromming of scheluwte boven de te verwachten maximale vervorming van 

het deurblad die de in de BRL 2211 vastgelegde normen overschrijdt, zie artikel 5; 

b) Onthechting, splitsing en/of zwelling veroorzaakt door constructieve gebreken in het 

deurblad die de in de BRL 2211 vastgelegde normen overschrijdt; 

c) Maatafwijking op moment van leveren, zijnde groter dan de conform BRL 2211 

toegestane. Kegro Deuren B.V. declareert tolerantieklasse 2 conform NEN-EN 1529; 

d) Prestaties welke vernoemd zijn in de verkooporder en aantoonbaar niet gerealiseerd 

worden als gevolg op het geleverde product of dienst zoals af-fabriek geleverd. 

3.3  Overschrijding 

Overschrijding van de in artikelen 3.2 a genoemde maxima dient te worden vastgesteld na 

het eerste gebruiksjaar en gemeten in overeenstemming met de SKH publicatie “Het meten 

van de vervormingen van een deurblad”. 

 

Gebreken en/of schades genoemd in artikel 3.2 b voortijdige onthechting, respectievelijk 

verval van de afwerking. In afwijking van artikel 3.1 en met inachtneming van artikel 2 

worden de kosten van herstel van het schilderwerk vergoed tot maximaal 20% van de 

oorspronkelijke prijs van het product, exclusief de dienstverlening. 

 

Niet gerealiseerde prestaties, conform artikel 3.2 d, dienen aantoonbaar middels, een voor 

de deur ten tijde van overeenkomst geldende, productnorm (NEN, EN, ISO) te worden 

vastgesteld. Daarbij dient wat betreft geluidisolatiewaarde rekening gehouden te worden 

met een maximaal toegestane praktijkafwijking van 5 dB ten opzichte van de laboratorium 

waarde Rw-p.  
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4 Uitsluitingen  

Bij onder artikel 1 genoemde producten vallen buiten de garantie:  

a) Gebreken en/of schaden als gevolg van leveringen en/of werkzaamheden die niet door 

of onder verantwoordelijkheid van Kegro Deuren B.V. zijn uitgevoerd;  

b) Gebreken of schaden als gevolg van toepassing in niet daartoe bestemde situaties, 

zoals buiten de in artikel 5 genoemde klimaten, danwel toepassing en blootstelling aan 

het buitenklimaat, luchtvochtigheid >80% danwel vloeibaar water;  

c) Garantie op hang- en sluitwerk voor zover deze de door de fabrikant daarvan 

verstrekte garantie te boven gaat;  

d) Tekortkomingen aan het (isolatie)glas voor zover deze de door de fabrikant daarvan 

verstrekte garantie te boven gaat; 

e) Gebreken en/of schaden ontstaan ten gevolge van niet tijdig, onvoldoende of onjuiste 

verwerking en onderhoud van de producten en/of onderdelen van de producten, een en 

ander met inachtneming van de verwerkingsinstructies 

onderhoudsvoorschriften/onderhoudscontracten;  

f) Gebreken en/of schaden die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals 

(doch niet daartoe beperkt) brand, inbraak, overstroming, molest, aardbeving, 

atoomkernreacties en storm;  

g) Gebreken en/of schaden die bij levering van de producten zichtbaar waren;  

h) Gebreken en/of schaden die het gevolg zijn van onjuist en onvoorzienbaar gebruik 

waaronder het buiten werking (doen) stellen van mechanismen die juist bijdragen tot 

(functionele) eigenschappen;  

i) Producten geleverd en/of geplaatst buiten Nederland; 

j) Gevolgschades vallen niet onder de garantie. 

5 Vervormingen 

De kromming van binnendeuren is aangegeven in tabel 5.1, uitgaande van een 

klimaatscheiding in klimaat A, B of C met een daarbij behorende klasse van vervorming 

1,2,3 of 0. Bij toepassing in klimaatscheiding buiten de in tabel 5.1 genoemde prestatie 

indicatie, is artikel 4b) van toepassing. Klimaten zijnde: 

A:  Max 5°C temperatuurverschil en 20% RV verschil zoals: 

23°C e 30% RV enerzijds en 18°C en 50%RV anderzijds. 

Bedoeld voor echte inpandige deuren in scheidende functie met min of meer een 

gelijk klimaat; 

B:  Max 10°C temperatuurverschil en 35% RV verschil zoals: 

23°C e 30% RV enerzijds en 13°C en 65%RV anderzijds. 

Bedoeld voor inpandige licht klimaatscheidende toepassing zoals appartement 

woning entree deuren. De hal is verwarmd en vorstvrij, maar beduidend koeler en 

vochtiger dan binnen in de woning. Voor een scheiding tussen een onverwarmde 

berging en een woning (garage toegang bijvoorbeeld) adviseert Kegro Deuren B.V. 

een buitendeur of een deur uit klimaat Klasse 2C; 
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C:  Max 20°C temperatuurverschil en 65% RV verschil zoals: 

23°C e 30% RV enerzijds en 3°C en 85%RV anderzijds. 

Bedoeld voor onverwarmde koude vertrekken grenzend aan verwarmde 

verblijfsgebieden, zoals berging aan woning, koude portieken naar woning, of 

bergings en toegangsdeuren in garages onder appartement complexen. 

 

Tabel 5.1 

Klimaat en kromming klasse 1A 2A 1B 2B 1C 2C 3C 0 

Eisen in mm volgens NEN-EN 12219 ≤8mm ≤4mm ≤8mm ≤4mm ≤8mm ≤4mm ≤2mm - 

In de praktijk te verwachten maximale uitbuiging in mm bepaald 

in overeenstemming met NEN-EN 952 en SKH-Publ. 13-03 
8mm 6mm 8mm 6mm 8mm 6mm 4mm > 8mm 

Naam/type vlakke samengestelde 
binnen deur 

Dikte 
Maximale 

afmeting  

      
          

deur deur 
      

          

KegaPro (HDF/Fineer/HPL) 38mm 
930 x  2400 mm      X   

1200 x 2600 mm     X    

KegaBase VS/TS/dB 39mm 
930 x  2500 mm X               

1160 x 2600 mm   
  

          X 

KegaBase VS/TS/dB HPL 41mm 
930 x  2500 mm X               

1210 x 2600 mm   
  

          X 

KegaComfort (BW30)/ 
39mm 

930 x  2325 mm       X         

KegaComfort dB (BW30) 1200 x 2600 mm    X           

KegaComfort HPL (BW30) / 
41mm 

930 x  2325 mm       X         

KegaComfort dB HPL (BVT) 1200 x 2600 mm   X X           

KegaComfort dB (BW30)  54 mm 
1050 x  2325 mm       X         

1200 x 2600 mm   
  

X           

KegaComfort dB HPL (BW30)   56 mm 
1050 x  2325 mm       X         

1200 x 2600 mm   
  

X           

KegaPro dB (BW30)/ 
56 mm 

1050 x  2400 mm             X   

KegaPro dB HPL (BW30) 1200 x 2600 mm           X     

KegaComfort BW60  / 
60 mm 

1050 x  2400 mm       X         

KegaComfort BW60 HPL 1200 x 2600 mm   
X 

            

KegaPro BW60  / 
60 mm 

1050 x  2400 mm            X   

KegaPro BW60 HPL 1200 x 2600 mm           X    

 


