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1. INLEIDING 

 

1.1 Algemeen  

 De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die 

hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een 

aanvraag voor c.q. de instandhouding van een KOMO procescertificaat ‘Afhangen van 

beweegbare delen in houten gevelelementen’. 

 

 De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO procescertificaat. 

 

 Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie--

instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals 

vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling. 

 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

 Het KOMO procescertificaat heeft betrekking op het afhangen van beweegbare delen in 

houten gevelelementen, conform BRL 0803 en BRL 0801, in zowel de nieuwbouw als de 

bestaande bouw.  

 Nieuwbouw 

 Te waarborgen dat het eindresultaat in de nieuwbouw voldoet aan de eisen van sterkte, 

stijfheid, luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en inbraakwerendheid, zoals gedeclareerd door 

de leveranciers van beweegbare delen. De huidige versie van deze BRL is (nog) niet bedoeld 

om te waarborgen dat het eindresultaat in de nieuwbouw voldoet aan de eisen van 

geluidwering, brandveiligheid en der gelijke. 

 Bestaande bouw 

 Te waarborgen dat het eindresultaat in de bestaande bouw voldoet aan de eisen van 

inbraakwerendheid, zoals gedeclareerd door de leveranciers van beweegbare delen en de 

leveranciers van het hang- en sluitwerk. De huidige versie van deze BRL is (nog) niet bedoeld 

om te waarborgen dat het eindresultaat in de bestaande voldoet aan de eisen van 

waterdichtheid, geluidwering, brandveiligheid, sterkte, stijfheid, vrije doorgang, 

toegankelijkheid, luchtdoorlatendheid en dergelijke. 

 

1.3 Geldigheid 

 Met ingang van 9 april 2003 worden KOMO procescertificaten afgegeven op basis van  

 BRL 0808. 
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2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESCERTIFICAAT 

 

2.1 Start 

 De aanvrager van de kwaliteitsverklaring verstrekt de benodigde gegevens voor het opstellen 

van de processpecificatie. Hij geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten 

worden opgenomen en levert de onderbouwing van die uitspraken.  

 

2.2. Toelatingsonderzoek 

 Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf 

voldoet aan de in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Van het 

toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO 

procescertificaat kan worden verleend. De werkwijze is vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze 

BRL. 

 

2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 

 De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in 

overeenstemming is met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 6. 

 

2.4 Afgifte van het procescertificaat 

 Het procescertificaat wordt in overeenstemming met het reglement van de certificatie-instelling 

afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem 

van de aanvrager (2.3) in positieve zin zijn afgerond.  

 

2.5 Externe kwaliteitszorg 

 Na afgifte van het procescertificaat wordt door de certificatie--instelling controle uitgeoefend 

zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
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3. TERMEN EN DEFINITIES 

 

Afwerking in de timmer/deurenfabriek aangebrachte grondlaag/grondlagen ter 

bescherming van het oppervlak van het hout 

 

Arms geschaafd de sluitzijde van de deur naar de aanslagzijde schaven onder een hoek van 

3° +/- 0,5 om de vereiste sluitnaad te kunnen realiseren 

 

Beglazen het aanbrengen van glasruiten, inclusief de bevestigings- en 

afdichtingsmiddelen 

 

Beweegbaar deel bouwkundig deel met het doel licht, lucht en/of personen door te laten 

 

Bleddikte de dikte van een van de delen van het scharnier dat ingelaten moet 

worden in kozijn of draaiend deel  

  

Grondverfsysteem de bescherming van het hout die ten minste in de 

     timmer/deurenfabriek dient te worden aangebracht (d.w.z. voor het  

    transport naar de bouwplaats) 

 

Kozijn vormvast kader samengesteld uit rand- en of tussenstijlen, onder-, tussen- 

of bovendorpels van geprofileerd hout, met een onderverdeling die 

afhankelijk is van de gewenste toepassing. Een kozijn is de drager voor 

de in het kozijn aan te brengen vullingen en voorzieningen als: deuren, 

ramen, borstweringen, glas, panelen, ventilatievoorzieningen, 

bevestigingsmiddelen enz. 

Laagdikte rekenkundig gemiddelde van een aantal metingen van dikte van een of 

meer verflagen op het hout, te onderscheiden in: 

    - natte laagdikte 

- droge laagdikte 

 

Naad  vanaf beide zijden gezien een “gesloten” ruimte tussen: - het beweegbare 

deel en het omringende kader of – twee ten opzichte van elkaar vaste 

bouwkundige onderdelen 

 

Roestvast staal corrosiebestendige staallegering 

 

Speling noodzakelijke ruimte tussen twee delen om de beweging van een of van 

beide delen mogelijk te maken 

 

Sponningstelsel Profilering evenwijdig aan het vlak van het element waartegen producten 

(bijvoorbeeld glas) worden bevestigd of waartegen draaiende delen een 

aanslag vinden 
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4.  Proces eisen 

De beweegbare delen dienen te worden verwerkt overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften 

van de KVT’95, de geldige kwaliteitsverklaring en de specifieke verwerkingsvoorschriften van 

de fabrikant van de beweegbare delen.  

 

 

4.1 Transport naar en opslag op de bouwplaats 

Om deuren en/of ramen tijdens het transport, de opslag en de verwerking naar de bouwplaats te 

beschermen moet een aantal maatregelen worden genomen, die hierna zijn gespecificeerd. 

De opslagperiode op de bouwplaats moet zo kort mogelijk zijn. 

 

4.1.1 Transport naar de bouwplaats 

De deuren en/of ramen moet op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport 

geen schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. 

Bewegingen tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Deuren en/of ramen 

moeten in verticale stand worden vervoerd.  

 

4.1.2 Opslag op de bouwplaats 

De opslag van de deuren en/of ramen moet verticaal geschieden. De opslag op de bouwplaats 

moet binnen plaats vinden in een ruimte die zodanig is geconditioneerd dat het 

houtvochtgehalte gehandhaafd blijft. Indien opslag binnen niet mogelijk is, dan moet dit 

plaatsvinden op een verharde ondergrond met goede waterafvoer, waarbij de onderkanten van 

de af te hangen beweegbare delen vrij moeten zijn van de ondergrond en wel zodanig dat geen 

contact met water mogelijk is (minimaal 0,3 m vrij van de ondergrond). 

De deuren en/of ramen moeten tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien de 

deuren en/of ramen onder zeilen worden opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat 

tussen de zeilen en deuren en/of ramen een zodanig ruimte aanwezig is, dat natuurlijke 

ventilatie mogelijk is. 

 

 

4.2 Voorbereidende werkzaamheden 

 

4.2.1 Nieuwbouw 

Gecontroleerd moet worden of de gevelelementen, waarin beweegbare delen afgehangen 

moeten worden, zijn vervaardigd overeenkomstig de BRL 0801. Gecontroleerd moet worden of 

de in de gevelelementen op te nemen beweegbare delen zijn vervaardigd  overeenkomstig de 

BRL 0801 dan wel de BRL 0803. Gecontroleerd moet worden of gevelelementen, inclusief 

beweegbare delen, die moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096 zijn 

vervaardigd overeenkomstig de SKH-publicatie 98-08 of het KOMO attest-met-

productcertificaat van de desbetreffende fabrikant. 

 

De gevelelementen dienen vlak en haaks te zijn gesteld. Een maximale afwijking van 1 mm/m is 

toelaatbaar. Er mag geen sprake zijn van scheluwte of doorwerking. De opening waarin het 

beweegbare deel afgehangen moet worden dient gecontroleerd te worden op de juistheid van: 

- Dag- en sponningmaten; 

- Sponningstelsel. 
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4.2.2 Bestaande bouw 

Gevelelementen, waarin beweegbare delen afgehangen moeten worden, dienen in goede staat 

(geen houtaantasting e.d.) te verkeren. Het kozijnhout mag niet aangetast zijn. Ter plaatse van 

het te monteren van hang- en sluitwerk dient voldoende hout aanwezig zijn om de 

desbetreffende hang- en sluitwerk delen en de (voorgeschreven) schroeven  in op te nemen. 

Indien ter plaatse van het nieuw aan te brengen hang- en sluitwerk bestaande infrezingen 

opgevuld moeten worden, dient dit met een daartoe geschikt middel/wijze te gebeuren op een 

dusdanige wijze dat er geen capillaire naden ontstaan en er over deze reparatie een gesloten 

verflaag aangebracht kan worden.  

Gecontroleerd moet worden of de in de gevelelementen op te nemen beweegbare delen zijn 

vervaardigd  overeenkomstig de BRL 0801 dan wel de BRL 0803. 

De opening waarin het beweegbare deel afgehangen moet worden dient gecontroleerd te worden 

op de juistheid van: 

- Dag- en sponningmaten; 

- Sponningstelsel. 

 

 

4.3 Inkrozingen ten behoeve van hang- en sluitwerk 

 

4.3.1 Nieuwbouw en bestaande bouw 

Het maken van inkrozingen voor scharnieren dient machinaal te worden uitgevoerd. Het vlak 

van de inkrozing in het beweegbare deel dient evenwijdig te zijn aan het geschaafde vlak. In 

het geval dat de hangzijde arms is geschaafd dient de inkrozing evenwijdig aan het arms-

geschaafde vlak te worden gefreesd. De diepte van de inkrozing dient te worden vastgesteld 

overeenkomstig de bleddikte van scharnieren en de vereiste hangnaad. 

 

Inkrozingen t.b.v. sluitplaten, sluitkommen, voorplaten van slotkasten dienen met een 

maximale tolerantie van ± 1 mm te opzichte van de hierin op te nemen onderdelen te worden 

ingefreesd. Het buitenoppervlak van de voorplaten van slotkasten en sluitkommen dienen ten 

opzichte van het houtoppervlak ten minste gelijk of maximaal 1 mm terug te liggen. 

 

4.3.2 Nieuwbouw en bestaande bouw, inbraakwerend 

Infrezingen dienen te voldoen aan hoofdstuk 4.2.3 van de SKH-publicatie 98-08. 

 

 

4.3.3 Oppervlak behandeling van inkrozingen 

Het ingekroosde houtoppervlak moet voorafgaande aan het monteren van het hang- en 

sluitwerk met een grondverf zijn behandeld tot een minimum droge laagdikte van 50 μm. Voordat 

het hang- en sluitwerk bevestigd wordt, dient de grondverf droog te zijn. Het is niet toegestaan het 

hang- en sluitwerk van verf te voorzien. 

 

Indien het noodzakelijk is de beweegbare delen pas te maken, dient hierna het verwijderde 

grondverfsysteem in zijn oorspronkelijke staat ( overeenkomstig BRL 0801 dan wel BRL 0803) 

hersteld te worden. 

 

De certificaathouder moet dekkende afwerkproducten gebruiken die voldoen aan de eisen 
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genoemd in de SKH-publicatie 99-02 “Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van Verf op 

Hout”. De certificaathouder moet transparante afwerkproducten die voldoen aan de eisen 

genoemd in de SKH-publicatie 00-01 “Beoordelingsgrondslag voor transparante producten op 

hout“. 

 

Andere afwerkingen dan met grondverf zijn toegestaan mits daarvan is aangetoond dat een 

gelijkwaardige afdichting tegen wateropname wordt verkregen. 

 

 

4.4 Hang- en sluitwerk 

Toe te passen hang- en sluitwerk moet voldoen aan de eisen van BRL 3104. 

 

4.4.1 Nieuwbouw 

Het aantal en de plaats van scharnieren en sluitpunten voor ramen moet voldoen aan de eisen 

van katern 20 van de KVT’95. 

Het aantal sluitpunten en de plaats van scharnieren en sluitpunten voor deuren moet voldoen 

aan de eisen van BRL 0803. 

 

4.4.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 

Toe te passen hang- en sluitwerk, het aantal en de plaats ervan moet voldoen aan de eisen van de 

desbetreffende bijlagen uit de SKH-publicatie 98-08. 

 

4.4.3 Bestaande bouw 

Zie paragraaf 4.4.1 

 

4.4.4 Bestaande bouw, inbraakwerend 

Het toe te passen hang- en sluitwerk, het aantal en de plaats ervan dient te geschieden 

overeenkomstig de richtlijnen zoals opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen 

bestaande bouw  in combinatie met de verwerkingsvoorschriften die bij het desbetreffende hang- 

en sluitwerk meegeleverd worden. Indien het kozijn dit mogelijk maakt, mogen ook de 

voorschriften voor nieuwbouw gehanteerd worden. 

 

 

4.5 Bevestigen hang- en sluitwerk 

 

4.5.1 Nieuwbouw 

Het hang- en sluitwerk dient te worden bevestigd met schroeven van > Ø 3,5 mm en te zijn 

afgestemd op de schroefgaten in het desbetreffende hang- en sluitwerk. De bevestigingslengte 

van de schroeven dient in loofhout ten minste 30 mm te zijn en in naaldhout ten minste 40 mm. 

De afstand tussen het hart van de bevestigingsmiddelen tot de rand van het hout dient ten 

minste 8 mm te zijn. 

 

4.5.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 

Hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden overeenkomstig hoofdstuk 4.2.2 en de 

desbetreffende bijlagen uit de SKH-publicatie 98-08. 
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4.5.3 Bestaande bouw 

Overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die bij het desbetreffende hang- en sluitwerk 

meegeleverd worden 

4.5.4 Bestaande bouw, inbraakwerend 

Hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden overeenkomstig de opgegeven richtlijnen zoals 

opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw in combinatie met 

de verwerkingsvoorschriften die bij het desbetreffende hang- en sluitwerk meegeleverd worden. 

Indien het kozijn dit mogelijk maakt, mogen ook de voorschriften voor nieuwbouw gehanteerd 

worden. 

 

4.5.5  Bevestigingsmiddelen 

De toepassing van het juiste materiaal van de bevestigingsmiddelen dient in overeenstemming 

te zijn met het materiaal van de te bevestigen onderdelen, de mogelijke aanwezigheid van 

agressieve inhoudstoffen in hout en mogelijke vochtbelasting, zie tabel 1. 

 

Tabel 1 

Materiaal van de te bevestigen onderdelen Materiaal bevestigingsmiddel 

Metalen onderdelen (anders dan aluminium) Volgens verwerkingvoorschrift fabrikant 

Aluminium onderdelen RVS-legering  

Hout met weinig agressieve inhoudsstoffen Verzinkt staal, gesherardiseerd staal, RVS-

legering, messing 

Hout met veel agressieve inhoudsstoffen 

(redwood, western red cedar, afzelia, afrormosia, 

oregon pine, iroko, wengé en merbau) 

RVS-legering, messing, aluminium 

N.B. messing niet toepassen voor western red 

cedar 

 

4.6 Hang- en sluitnaden  

In de onderstaande tabel zijn de aan te houden maximale maten voor hang- en sluit- en overige 

naden gegeven op het moment van afhangen. Het houtvochtgehalte van de gevelelementen 

zowel die van de beweegbare delen dient in overeenstemming te zijn met de eisen uit BRL 

0801 dan wel BRL 0803. 

 

Tabel 2: Hang-, sluit- en overige naden 

Type bewegend deel Hangnaad Sluitnaad Overige naden 

Valramen 2 mm 2,5 – 3,5 mm 2 mm 

Uitzetramen 2 mm 5,0 – 6,0 mm 2 mm 

Naar binnendraaiende ramen 2 mm 2,5 mm (loofhout) 

3,5 mm (naaldhout) 

2 mm (boven) 

3,0 – 4,0 mm (onder) 

Naar buitendraaiende ramen 2 mm 2,5 mm (loofhout) 

3,5 mm (naaldhout) 

2 mm (boven) 

5,0 – 6,0 mm (onder) 

Draaivalramen Afstemmen op ruimte draaivalgarnituur 

Naar binnendraaiende deuren 2 mm 3,0 – 4,0 mm 2 mm (boven) 

3,0 – 4,0 mm (onder) 

Naar buitendraaiende deuren 2 mm 3,0 – 4,0 mm 2 mm (boven) 

5,0 – 6,0 mm (onder) 

 

De aanlignaad van het beweegbare en het kozijn dient in overeenkomstig te zijn met de BRL 
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0801 dan wel de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant leverancier van de te monteren 

dichtingen. 

 

 

4.7 Overige werkzaamheden (indien van toepassing) 

 

4.7.1 Aanbrengen garnituur 

 

4.7.1.1 Nieuwbouw 

Voor het bedienen van de deur, het beschermen van het achterliggende sluitwerk en/of cilinder 

dient deurbeslag aangebracht te worden. Voor de bediening van ramen dienen 

bedieningsgrepen aangebracht te worden. Bij de plaatsing van het deurbeslag en 

raambedieningen dienen de verwerkingsvoorschriften  van de fabrikant/leverancier strikt te 

worden aangehouden. 

 

4.7.1.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 

Op deuren dient veiligheidsbeslag overeenkomstig bijlage 3a01 van de SKH-publicatie 98-08 

aangebracht te worden. Het veiligheidsbelag dient gemonteerd te worden overeenkomstig 

hoofdstuk 4.2.2c uit de SKH-publicatie 98-08. 

Ramen dienen te worden voorzien van bedieningsgrepen overeenkomstig de desbetreffende 

bijlagen uit de SKH-publicatie 98-08. 

 

4.7.1.3 Bestaande bouw 

 Zie paragraaf 4.7.1. 

 

4.7.1.4 Bestaande bouw, inbraakwerend 

Op deuren dient veiligheidsbeslag overeenkomstig BRL 3104 aangebracht te worden. Het 

veiligheidsbelag dient gemonteerd te worden overeenkomstig de meegeleverde 

verwerkingsvoorschriften. Ramen dienen te worden voorzien van bedieningsgrepen 

overeenkomstig  de opgegeven richtlijnen voor de bestaande bouw. 

 

4.7.2 Beglazen 

 

4.7.2.1 Nieuwbouw 

Indien door de procescertificaathouder het glas in de beweegbare delen geplaatst wordt dient 

dit in overeenstemming te zijn met NPR 3577 zoals aangestuurd in de KVT’95 en de NEN 

3569 (Veiligheidsbeglazing in gebouwen). 

 

4.7.2.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 

De beglazing dient uitgevoerd te worden overeenkomstig hoofdstuk 4.3.1 uit de SKH-publicatie 

98-08 te geschieden. 

  

4.7.2.3 Bestaande bouw 

Indien door de procescertificaathouder het glas in de beweegbare delen geplaatst wordt dient 

dit in overeenstemming te zijn met NPR 3577 zoals aangestuurd in de KVT’95. 
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4.7.2.4 Bestaande bouw, inbraakwerend 

De beglazing van de beweegbare delen dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de opgegeven 

richtlijnen zoals opgenomen in het handboek Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw. 

Indien het kozijn dit mogelijk maakt, mogen ook de voorschriften voor nieuwbouw gehanteerd 

worden. 

4.7.3 Afwerken met een coating (afschilderen) 

Indien door de procescertificaathouder de topcoating op de beweegbare delen aangebracht 

wordt dient dit in overeenstemming te zijn met de eisen van BRL 0801 en BRL 0803. 

 

4.7.4 Dichtingen tussen beweegbaar deel en kozijn 

Indien door de procescertificaathouder de dichting tussen het beweegbare deel en het kozijn 

aangebracht wordt, dient dit in overeenstemming te zijn met de eisen van BRL 0801 en BRL 

0803. 

 

 

5. EISEN TE STELLEN AAN HET MONTAGEBEDRIJF 

 

 Teneinde in aanmerking te komen voor het KOMO procescertificaat ‘Afhangen van 

beweegbare delen in gevelelementen’ moet het bedrijf c.q. de onderneming voldoen aan de 

volgende voorwaarden. 

 

5.1 Inschrijving Kamer van Koophandel 

 De onderneming dient te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als bewijs daarvan 

moet een uittreksel van het Handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel worden 

overlegd aan de certificatie-instelling. 

 

5.2 Inspecties door certificatie instelling op de bouwplaats 

In de overeenkomst/contract  tussen de ondernemer en zijn opdrachtgever dient geregeld te 

worden dat de certificatie instelling toestemming krijgt om haar inspecties op de bouwplaats uit te 

voeren. 

 

5.3 Opleidingsplan 

Er dient een opleidingplan voor alle bij het afhangen van beweegbare delen betrokken 

personeelsleden aanwezig te zijn. 

 

 

6. EISEN MET BETREKKING TOT HET INTERNE 

KWALITEITSBEWAKINGSSYSTEEM 

 

6.1 Interne kwaliteitszorg van het montagebedrijf 

 

6.1.1 Verantwoordelijkheid 

 De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan 

de taken met betrekking tot de uitvoering van het IKB-systeem delegeren. 
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6.1.2 Melding van veranderingen 

 Alle veranderingen binnen het interne kwaliteitsbewakingssysteem, zoals procedures, 

werkplekinstructies en registraties dienen schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden 

gemeld.  

 

6.1.3 Organisatie 

 In een organogram (een schema van de organisatie) dient de functionele organisatie van het 

bedrijf vast te liggen. Uit het organogram moet blijken wie voor wat verantwoordelijk is. Bij 

een verandering van de situatie moet het organogram worden aangepast en aan de certificatie-

instelling ter beschikking worden gesteld. 

 

6.1.4 Intern Kwaliteitsbewakingssysteem (IKB) 

 Het interne kwaliteitsbewakingssysteem moet in procedures schriftelijk zijn vastgelegd en 

moet tenminste betrekking hebben op: 

- contractvorming, in het bijzonder voor wat betreft het al dan niet onder KOMO 

procescertificaat monteren en plaatsen. 

- controle van toegeleverde materialen, halffabrikaten en gebruikte 

producten/gevelelementen. 

- schriftelijke instructies voor het afhangen van beweegbare delen 

- controles op de uitgevoerde werkzaamheden 

- de kalibratie van meetapparatuur (indien van toepassing) 

- het voeren van een klachtenregistratie 

 

6.1.5 Registratie 

 Van de uitgevoerde controles, afkeur, kalibratie op meetapparatuur en klachtmeldingen dienen 

registraties bijgehouden te worden. 

 

6.1.6 Klachtenbehandeling 

 Het montagebedrijf (houder van het KOMO procescertificaat) dient aantoonbaar te 

beschikken over een goede klachtenregistratie waarin de behandeling van klachten met 

betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden is opgenomen. Per klacht dient te worden 

aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld. 

 

6.1.7 Certificatiemerk 

 Onder het KOMO procescertificaat afgehangen beweegbare delen dienen duidelijk te zijn 

voorzien van het KOMO merk, het nummer van het procescertificaat en in geval van 

inbraakwerende gevelelementen de inbraakwerendheidsklasse, zoals dat in het KOMO 

procescertificaat is aangegeven. 

 

6.2 Externe kwaliteitsbewaking 

 De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door of namens de certificatie-

instelling uit te voeren certificatiecontroles door toegang de werkplek resp. de bouwplaats te 

verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in relevante documenten. 
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7. CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

 

 De certificatie-instelling controleert onaangekondigd 6 x per jaar of het proces en het interne 

kwaliteitsbewakingssysteem van het montagebedrijf aan de in hoofdstuk 4 respectievelijk 6.1 

van deze BRL gestelde eisen voldoen. Zonodig kan, op advies van het College van 

Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 

 

 

8. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 

NEN 3569:2001 Veiligheidsbeglazing in gebouwen; 2001 

NEN 5096: 2002 Inbraakwerendheid - Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste 

vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden: 1998, inclusief 

wijzigingsblad A1: 2002 

NPR 3577: 1989 Beglazen van gebouwen: 1988, inclusief wijzigingsblad C1: 1989 

BRL 0801*
 

Houten gevelelementen, uitgave SKH 

BRL 0803* Houten buitendeuren, uitgave SKH 

BRL 0808* Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen, uitgave SKH 

BRL 3104* Inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en luiken, uitgave 

SKG 

Handboek PolitieKeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 

KVT’95: 1999 Kwaliteit van houten gevelelementen: 1999, uitgave Nederlandse Bond 

van Timmerfabrikanten, te Bussum. 

SKH-publicatie 98-08 Inbraakwerend geveltimmerwerk 

SKH-publicatie 99-02 Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout 

SKH-publicatie 00-01 Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van transparante 

filmvormende coatings op hout 
 

Indien achter het nummer van een gecorrigeerde of aangevulde norm een jaartal is geplaatst, 

betreft dit het jaar waarin de laatst gepubliceerde correctie of aanvulling is uitgegeven 
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BIJLAGE:  Model KOMO procescertificaat 

 

KOMO procescertificaat 

 

Naam (CI) Logo (CI) 

Adres (CI) 

Telefoonnummer (CI) 

Telefaxnummer (CI) 

 

AFHANGEN VAN BEWEEGBARE DELEN IN  Nummer: 

HOUTEN GEVELELEMENTEN Uitgegeven: 

 Vervangt: 

 
Producent Fabriek te Importeur 

 

 

VERKLARING VAN (CI) 

 

Dit procescertificaat is op basis van BRL 0808, "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen", 

conform het SKH Reglement voor procescertificatie afgegeven door SKH. 

 

 

(CI) verklaart dat de door (producent) afgehangen beweegbare delen aan de in dit procescertificaat vastgelegde  

specificatie voldoet, mits het afgehangen product is voorzien van het hieronder afgebeelde ®KOMO-merk op een 

wijze als aangegeven in dit procescertificaat.  

 

 

Voor (CI):  ………. 

  directeur 

 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog 

geldt. 

 

Afbeelding van het KOMO-beeldmerk. 

 

 

) 

 

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit .. bladzijden. 

 

Nadruk verboden                                             
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 1. PROCESSPECIFICATIE 

 

1.1 Processpecificatie 

 

 

1.2 Nieuwbouw 

 

1.2.1 Nieuwbouw niet inbraakwerend 

 

1.2.2 Nieuwbouw, inbraakwerend 

 

 

1.3 Bestaande bouw 

 

1.3.1 Bestaande bouw niet inbraakwerend 

 

 

1.3.2 Bestaande bouw, inbraakwerend 

 

 

1.4 Merken 

 

 

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 


