
De GND-garantie biedt zekerheid. Met een 
GND-deur voldoen corporaties ten minste aan 
het bouwbesluit (KOMO). Bovendien bieden 
de aangesloten fabrikanten met de GND-ze-
kerheidsklassen garantie op de functionele 
prestaties van het geleverde en gemonteerde 
product. Sinds de introductie van het nieuwe 
GND-garantielabel ruim een jaar geleden, zijn 
al 250.000 deuren voorzien van dit label. Door 
de QR-code op het label te scannen, is direct te 
zien in welke zekerheidsklasse de deur-kozijn-
set valt en wat de prestaties zijn op het gebied 
van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerend-
heid.

Controlerende instanties, gebouweigenaren 
en -gebruikers, opzichters en bouwbedrijven 
scannen inmiddels elke maand vele honderden 
QR-codes op deuren om zekerheid te krijgen 
over de deurprestaties. En dat is belangrijk, 
want brand, rook, inbraak en geluid kunnen 
veel ellende veroorzaken. Zo sterven elk jaar 
ruim vijftig mensen en raken meer dan zeven-
honderd mensen ernstig gewond door brand in 
gebouwen, is rook de belangrijkste doodsoor-
zaak bij brand omdat het giftig is, een verduis-
terend effect heeft en zich snel verspreidt, vindt 
57 procent van de woninginbraken plaats door 
de voor- of achterdeur open te breken en er-
gert een op de vier Nederlanders zich regelma-
tig aan geluid. Goede deur-kozijnsets spelen 
een belangrijke rol bij het voorkomen hiervan. 
Door de QR-code op het GND-garantielabel 
aan de scharnierzijde van de deur te scannen, 
is direct te zien of het om correct toegepaste, 
gecertificeerde deur/kozijnelementen gaat en 
welke gewaarborgde prestatiegarantie en le-
vensreddende functie de deur biedt. Bovendien 
is de herkomst van de deur eenvoudig af te lei-

Voor woningcorporaties - of ze nu nieuwbouw plegen of zich vooral richten op renovatie van bestaand 
bezit - is het belangrijk om inzicht te hebben in zoveel mogelijk aspecten van een project. Deuren vor-
men een belangrijke schakel bij nieuwbouw of renovatie. Het GND-label maakt inzichtelijk welke deur 
door wie is geplaatst en welke prestaties ze levert. 

GND-label zorgt voor rust 
en zekerheid
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den. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten bij 
onderhoud of herplaatsing van een deur.

UIT DE PRAKTIJK
Jan van der Weerd, projectleider planmatig 
onderhoud bij het Zwolse DeltaWonen, is blij 
met de zekerheden en duidelijkheid van het 
GND-label. Bij een recent project in Zwolle 
werd bij bestaande woningen onderhoud ge-
pleegd en werden zij voorzien van energiebe-
sparende maatregelen. “Daarbij heeft onder 
andere Weekamp Deuren bij 102 woningen de 
voordeuren vervangen omdat we enkel door 
dubbel glas wilden vervangen en de bestaande 

WAT IS GND?
GND is een stichting van twaalf 

toonaangevende Nederlandse 

deurenfabrikanten die zich samen 

sterk maken voor optimale kwaliteit 

en prestaties van houten binnen- 

en buitendeuren. De aangesloten 

bedrijven moeten aan strenge 

kwaliteitseisen voldoen en worden 

meerdere keren per jaar gecon-

troleerd door de onafhankelijke 

gecertificeerde instelling SKH. Het 

zijn betrouwbare bedrijven die op 

deskundige wijze hun werk doen.

voordeuren daarvoor niet geschikt waren. Het 
voordeel van het GND-label voor bestaande 
bouw is dat we precies kunnen zien wat voor 
deur er geplaatst is en waar die deur vandaan 
komt. Als er in de toekomst verder onderhoud 
of vervanging nodig is, is meteen duidelijk wel-
ke deur destijds door wie geplaatst is en welke 
eigenschappen die heeft. Vervangen wordt zo 
inzichtelijker en gemakkelijker. Dat is het grote 
voordeel voor ons bestaande bezit. Bij nieuw-
bouw zijn er nog meer aspecten zichtbaar zoals 
brandwerendheid, geluidwerendheid en dergelij-
ke.” DeltaWonen gaat het GND-label ook bij een 
ander project van 196 woningen toepassen. n 


