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Aan de certificaathouders 
‘Houten buitendeuren’ en “Deurrompen” 

 
 
 
 

Datum:  januari 2021 
Ons kenmerk: 00.169.146 
Behandeld door: J. Komdeur 
Betreft: Beproeving deur(en) 

 
Geachte directie, 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
In december 2020 is de herziene BRL 0803 ‘Houten buitendeuren’ ter kritiek gepubliceerd.  
De kritieken worden momenteel verwerkt en op korte termijn zal deze herziene versie van de 
BRL 0803 aan het College van Deskundige van SKH worden voorgelegd ter aanvaarding.  
Zodra de BRL 0803 is aanvaard wordt u hierover verder geïnformeerd. 
  
Vooruitlopend op de aanvaarding van de herziene BRL 0803 is, in overleg met 
branchevertegenwoordigers, besloten om dit jaar voor de jaarlijkse monstername de test; 
‘vormstabiliteit, bepaling van de weerstand tegen kromtrekken van deuren’, uit te voeren die ook 
nodig is in het kader van de herziene BRL 0803. In de herziene BRL 0803 is de eis voor de 
vervorming onder invloed van vocht verzwaard naar ten minste klasse 2 (maximaal 4 mm 
kromming) en de test naar de vervorming onder invloed van bestralen van het buitenoppervlak 
(ten minste klasse 1, maximaal 8 mm kromming) aan de BRL 0803 toegevoegd. Door de test op 
vormstabiliteit uit te voeren in het kader van de vereiste jaarlijkse monstername worden de 
kosten voor u als certificaathouder zo veel mogelijk beperkt. 
 
Voor 2021 dienen, afhankelijk van uw certificaat en volgens de bijgaande opdrachtformulieren 
een massieve deur en/of een vlakke samengestelde deur aangeleverd te worden. In de 
opdrachtformulieren zijn specificaties opgenomen waaruit op te maken is hoe de deur 
aangeleverd moet worden.    
 
Voorts verzoeken wij u nog met het volgende rekening te houden: 
- U wordt benadert door SKH om samen met u het type deur en de planning voor het 

aanleveren van de deur vast te stellen. I.v.m. met de bezetting van de testkasten is het van 
belang de deur op de afgesproken tijd aan te leveren. Als de deur te laat geleverd wordt is de 
kans aanwezig dat de deur dit jaar niet meer getest kan worden wat gevolgen kan hebben 
voor uw certificaat. De deur dient met het betreffende opdrachtformulier voor de 
afgesproken datum bij SHR of een ander geaccrediteerd laboratorium aangeleverd te 
worden. Als de deur(en) bij een ander geaccrediteerd laboratorium getest gaan worden is het 
van belang dat SKH hiervan tijdig in kennis gesteld wordt;   

- de resultaten van het onderzoek worden schriftelijk aan u en SKH gerapporteerd.      
 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verblijven, 
 
Hoogachtend 
SKH 
 
drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Bijlagen:  
- Opdrachtformulier 2021 voor het beproeven van een massieve deur (bijlage 1) 
- Opdrachtformulier 2021 voor het beproeven van een vlakke/samengestelde deur (bijlage 2) 
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Bijlage 1 
Opdrachtformulier 2021 voor het beproeven van een standaard massieve deur      
 
Certificaathouder: ...........................................................................................................................................  
Certificaatnummer: .........................................................................................................................................  
Adres: .............................................................................................................................................................  
Productieplaats: ..............................................................................................................................................  
Contactpersoon: .............................................................................................................................................  
Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................  
E-mail:  ...........................................................................................................................................................  
 
Onderzoeksprogramma: 
Vastgesteld volgens paragraaf 5.1.1.8 ‘vormstabiliteit’ (bepaling van de weerstand tegen kromtrekken van deuren onder 
invloed van vocht; klimaatklasse c en onder invloed van bestralen van het buitenoppervlak; klimaatklasse e) van de herziene 
BRL 0803 ‘Houten buitendeuren’.  
 
Opmerking: in de herziene BRL 0803 dient een buitendeur in de weer belaste gevel te voldoen aan 
vormstabiliteitsklasse 2 (maximaal 4 mm) bij een belasting tussen twee klimaten volgens klimaatklasse C en 
vormstabiliteitsklasse 1 (maximaal 8 mm) bij een belasting door bestralen van het buitenoppervlak van de deur volgens 
klimaatklasse E. 
 
Deur aan de zijkant voorzien van identificatie: Certificaatnummer + naam certificaathouder 
 
Aanleveren: 
U dient een deur aan te leveren volgens uw certificaat ‘Houten buitendeuren’ met de volgende specificaties:  
- één deur met 2 dorpels in de stapeldorpelconstructie; 
- glasopening voorzien van een 10 mm dikke triplex plaat; 
- deur voorzien van de minimale afwerking (concept I) ook indien concept II en/of III gecertificeerd zijn, de deur 

behandelen in de kleur RAL 7016  i.v.m. het bestralen;  
- deur voorzien van  hang- en sluitwerk. 
 
Omdat na het uitvoeren van alle vormstabiliteit testen gekeken zal worden of er voldoende basis is om tot een 
algemene uitspraak te komen met betrekking tot de vormstabiliteit van massieve deuren zal de keuze voor de 
houtsoort, afmeting en dikte van de deur in overleg met SKH plaatsvinden.  
 
Specificatie deur: 
Houtsoort: .......................................................................................................................................................  
Type verbinding: .............................................................................................................................................  
Afmeting/houtsoort deuvels: ...........................................................................................................................  
Lijmsoort: ........................................................................................................................................................  
Type en afmeting dichtingsband stapeldorpel: ...............................................................................................  
Toegepaste kit:  ..............................................................................................................................................  
Toegepast verfsysteem/sealer:  ......................................................................................................................  
 
Parameters productie: 
Productie datum: ............................................................................................................................................  
Temperatuur: ..................................................................................................................................................  
Luchtvochtigheid: ............................................................................................................................................  
Persdruk: ........................................................................................................................................................  
Perstijd: ..........................................................................................................................................................  
Open tijd lijm: ..................................................................................................................................................  
Uithardingstijd (tijd tussen verlijming en verdere bewerking/afwerking): .........................................................  
 
Kosten: 
Voor deze test heeft SHR voor 2021 het tarief van € 1.670,- (excl. B.T.W.) vastgesteld. 
 
Afleveradres van de deur met dit formulier: 
SHR  
T.a.v. de heer Arjan van Hunnik 
Nieuwe Kanaal 9e  
6709 PA  WAGENINGEN 
 
Tevens dit formulier mailen naar: j.komdeur@skh.nl 

 

Een geleverde deur zonder formulier wordt als niet geleverd beschouwd  
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Bijlage 2 
ALLEEN VOOR CERTIFICATHOUDERS DIE OOK DEURROMPEN PRODUCEREN 
Opdrachtformulier 2021 voor het beproeven van een vlakke/samengestelde deur  

 
Certificaathouder: ...........................................................................................................................................  
Certificaatnummer: .........................................................................................................................................  
Adres: .............................................................................................................................................................  
Productieplaats:  .............................................................................................................................................  
Contactpersoon: .............................................................................................................................................  
Telefoonnummer:  ..........................................................................................................................................  
E-mail:  ...........................................................................................................................................................  
 
Onderzoeksprogramma: 
Vastgesteld volgens paragraaf 5.1.1.8 ‘vormstabiliteit’ (bepaling van de weerstand tegen kromtrekken van deuren onder 
invloed van bestralen van het buitenoppervlak; klimaatklasse e) van de herziene BRL 0803 ‘Houten buitendeuren’. 
 
Opmerking: in de herziene BRL 0803 dient een buitendeur in de weer belaste gevel te voldoen aan 
vormstabiliteitsklasse 1 (maximaal 8 mm) bij een belasting door bestralen van het buitenoppervlak van de deur volgens 
klimaatklasse E. 
 
Deur aan de zijkant voorzien van identificatie: Certificaatnummer + naam certificaathouder 
 
Aanleveren: 
U dient een deur aan te leveren volgens uw certificaat ‘Houten buitendeuren’ met de volgende specificaties:  
- één afgewerkte vlakke samengestelde deur zonder uitsparingen; 
- deur uitvoeren met de vulling, stabilisatievoorziening en beplating* welke het meest wordt toegepast in uw fabriek;  
- afmeting ± 54 mm dik, minimale afmeting 930 mm breed x 2315 mm hoog, maximale afmeting  

1200  mm breed x 2500 mm hoog*, afhankelijk van uw certificaat; 
- deur afwerken volgens het laagste concept waaronder geleverd wordt, de deur afwerken in de kleur RAL 7016 i.v.m. 

het bestralen; 
- deur voorzien van hang- en sluitwerk; 
  * opbouw en afmeting van het deurblad in overleg met SKH. 
 
Deurspecificatie: 
Randhout: .......................................................................................................................................................  
Randhout gevingerlast/gelamineerd: ..............................................................................................................  
Vulling: ............................................................................................................................................................  
Beplating/klasse: ............................................................................................................................................  
Toegepaste lijm: .............................................................................................................................................  
Toegepaste verf/sealer: ..................................................................................................................................  
Stabilisatie voorziening:  .................................................................................................................................  
 
Procesparameters: 
Productie datum: ............................................................................................................................................  
Temperatuur: ..................................................................................................................................................  
Luchtvochtigheid: ............................................................................................................................................  
Persdruk: ........................................................................................................................................................  
Perstijd: ..........................................................................................................................................................  
Hoeveelheid aangebrachte lijm: .....................................................................................................................  
Open tijd lijm: ..................................................................................................................................................  
Uithardingstijd (tijd tussen verlijming en verdere bewerking/afwerking):  ........................................................  
 
Kosten: 
Voor deze test heeft SHR voor 2021 het tarief van € 970,- (excl. B.T.W.) vastgesteld. 
 
Afleveradres: 
SHR  
T.a.v. de heer Arjan van Hunnik 
Nieuwe Kanaal 9e  
6709 PA  WAGENINGEN 
 
Tevens dit formulier mailen naar:  j.komdeur@skh.nl   

Een geleverde deur zonder formulier wordt als niet geleverd beschouwd 
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