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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
De NBvT heeft als beheerder van de KVT er voor gekozen de KVT niet langer op papier uit 
te geven. In plaats daarvan kan de KVT door alle partijen op internet geraadpleegd worden 
op www.kvt-online.nl. De KVT-online vervangt daarmee de tot nu toe uitgegeven papieren 
versies tot en met 2013. 
 
Gelijktijdig met het digitaliseren van de KVT heeft de NBvT, In overleg met marktpartijen 
en SKH, ook enkele inhoudelijke wijzigingen in de nieuwe KVT doorgevoerd. Deze 
wijzigen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

KVT Katern wijziging Actie certificaathouder 

11 kozijnaansluitingen Positie en bevestiging 
ankers 

Verwerkingsinstructies 
mogelijk aanpassen 

11 kozijnaansluitingen Ruimte onderzijde 
raamdorpelsteen 25mm, 
naar 15 mm. 

Verwerkingsinstructies 
mogelijk aanpassen 

15 verbindingen Maat borst binnenzijde 
ramen met slisverbindingen 
verruimd 

Waar nodig aanpassen in 
kwaliteitssysteem 

20 Draaiende delen van 
kozijnen en ramen 

Tekening ‘overzicht hang- 
en sluitnaden’ vervangen 
door de richtlijn hang- en 
sluitnaden 

Aanpassen in 
kwaliteitssysteem 

28 renovatie details Nieuwe katern en details 
zie 11.B4 

Indien van toepassing 
aanpassen in 
kwaliteitssysteem 

30 Toelaatbare afmetingen 
van kozijnen 

Max kozijnbreedte naar 
5000 mm. 

Implementeren bij 
werkvoorbereiding 

 
  

http://www.skh.nl/
http://www.kvt-online.nl/


 
Deze wijzigingen kunnen ook van toepassing zijn op de door u vervaardigde en geleverde 
houten gevelelementen. Wij willen u er dan ook wijzen dat u tot 1 oktober 2016 in de 
gelegenheid bent om deze wijzigingen waar nodig in uw IKB door te voeren. De 
controleurs van SKH zullen na deze datum hierop gaan controleren. 
 
Indien u nog vragen heeft over de implementatie van de KVT-online dan kunt u daarvoor 
terecht bij de controleur van SKH. 
 
Met vriendelijke groet, 
SKH 
 
 
 
H.J.O. van Door, directeur 


