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GND is een stichting van 12 toonaangevende Nederlandse 
deurenfabrikanten die zich samen sterk maken voor optimale 
kwaliteit en prestaties van houten binnen- en buitendeuren. 
De aangesloten bedrijven moeten aan strenge kwaliteits-
eisen voldoen en worden meerdere keren per jaar gecontro-
leerd door de onafhankelijke gecertificeerde instelling SKH.  
Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun 
werk doen.

GND-GARANTIE
De aangesloten bedrijven bieden GND-garantie. Hiermee staan 

zij garant voor de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. 

Ontstaat er een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf, 

dan kunt u een onafhankelijke expertise laten uitvoeren. Aan de 

hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten 

doen door het bestuur van GND. Door al deze zekerheden is 

GND in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccep-

teerd kwaliteitskeurmerk voor afnemers, gebouweigenaren en 

beheerders.

GND-GARANTIELABEL
Een GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheids-

label in de hangzijde van de deur. Hiermee is eenvoudig te zien hoe 

de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende 

werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en 

welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

GARANTIES OP DE PRESTATIES 
Een GND-deur voldoet gegarandeerd aan het bouwbesluit.* Daarnaast bieden 

de aangesloten fabrikanten via de GND-zekerheidsklassen® zelfs garantie op de 

functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk 

van de klasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en 

sluitwerk of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk en kozijn gegarandeerd 

aan het testcertificaat. * Dit is voor geluid niet van toepassing.

Op het grote zekerheidslabel staat een QR-code. Door de QR-code op 

het label te scannen, is direct te zien in welke GND-zekerheidsklasse® de 

deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- 

en inbraakwerendheid. 

DOWNLOAD DE HANDIGE GND-APP
Via de GND-app ‘GND deur scanner’ kunt u eenvoudig en zelfs zonder 

internetverbinding de QR-code scannen. U ziet direct en zeer overzichtelijk 

aan welke prestaties de deur voldoet en kunt u doorklikken voor uitleg over de 

categorieën en waarden. Dus wilt u de prestaties van een houten GND-deur 

verkennen? Label scannen!

EEN GND-DEUR, 
EEN ECHT VEILIG GEVOEL

GND-ZEKERHEIDSKLASSEN®

STAP 1: STAP 2:
Scan de 
QR-code

Check de 
prestaties

DOWNLOAD
DE GRATIS

APP!

BINNENDEUREN BRL 2211 BUITENDEUREN BRL 0803

Het deurblad voldoet gegarandeerd 
aan het testcertificaat.

nvt

Het deurblad én het hang- en 
sluitwerk voldoen gegarandeerd aan 
het testcertificaat.

Het deurblad én het hang- en 
sluitwerk voldoen gegarandeerd aan 
het testcertificaat.

Het deurblad, het hang- en sluitwerk 
én het kozijn voldoen gegarandeerd 
aan het testcertificaat. De montage 
wordt onder verantwoording van 
de fabrikant verzorgd. Er vindt 
controle plaats op de toegepaste 
wand(en) op basis van de betreffende 
testrapporten.

Het deurblad, het hang- en sluitwerk 
voldoen gegarandeerd aan het 
testcertificaat. De montage wordt 
onder verantwoording van de 
fabrikant verzorgd. Er vindt controle 
plaats op de toegepaste kozijn(en) 
op basis van de betreffende 
testrapporten.
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MEER INFORMATIE?
Blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws en volg ons via:

TWITTER

LINKEDIN

DIGITALE NIEUWSBRIEF 

WWW.GND.NL

ZEKERHEDEN VAN GND
De GND-garantie biedt zekerheid. Met een GND-deur 

voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). 

Bovendien bieden de aangesloten fabrikanten met de 

GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele 

prestaties van het geleverde en gemonteerde product. 

In de deur treft u twee labels aan. Aan het kleine garantielabel kunt u 

zien dat het een GND-deur is en welke aangesloten fabrikant de deur 

heeft geleverd. Als het gaat om een brand- of rookwerende deur, is  

het garantielabel rood.

Garantielabel Zekerheidslabel
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 BRANDWEREND 

Om de brandwerendheid van deurconstructies aan te geven, 
hanteert GND drie verschillende klassen. 

KLASSE

0 = geen brand kwalificatie

30 min

60 min

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben 

aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 ROOKWEREND 

Voor rookwerendheid van deurconstructies hanteert  
GND drie verschillende klassen.

KLASSE

Sa rookwering gemeten bij omgevingstemperatuur

S200 rookwering gemeten bij 200 graden Celsius

0 geen klassering als bovengenoemde behaald

In verband met de levensreddende functie van een rookwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het rookicoon.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 INBRAAKWEREND

GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het 
Bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het Bouwbesluit in 
deze en eist ook klasse 2. Voor inbraakwerendheid van deurconstructies hanteert 
GND zelfs drie weerstandsklassen.

KLASSE MINUTEN HERKENBAAR AAN:

0 0 minuten

2 3 minuten

3 5 minuten

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. 

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

TIP: CHECK DE PRESTATIE VAN UW DEUR
Op de homepage van de GND website vindt u onder ‘Prestatie 

brandwerendheid’ een overzicht van alle aangesloten 

fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, 

verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen 

en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken 

op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site 

van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de 

samenvatting van het rapport. Transparant en helder.

met de GND-zekerheidsklassen®.

Met GND-GaraNtie 
kiest u voor:

 GELUIDWEREND

Voor de geluidwerendheid van deurconstructies hanteert GND vijf verschillende 
klassen op basis van de Rw, p.

GELUIDSCATEGORIE Rw,p (dB)

0 Geen eis

1 32 dB

2 37dB

3 42dB

4 47dB

Definities
Rw-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in 

gekitte, gesloten situatie. 

Rw,p-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) 

deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. 

Rw,r-waarde:  de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in 

gemonteerde situatie in het werk. 

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond.  

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.
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 BRANDWEREND 

Om de brandwerendheid van deurconstructies aan te geven, 
hanteert GND drie verschillende klassen. 

KLASSE

0 = geen brand kwalificatie

30 min

60 min

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben 

aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 ROOKWEREND 

Voor rookwerendheid van deurconstructies hanteert  
GND drie verschillende klassen.

KLASSE

Sa rookwering gemeten bij omgevingstemperatuur

S200 rookwering gemeten bij 200 graden Celsius

0 geen klassering als bovengenoemde behaald

In verband met de levensreddende functie van een rookwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het rookicoon.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 INBRAAKWEREND

GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het 
Bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het Bouwbesluit in 
deze en eist ook klasse 2. Voor inbraakwerendheid van deurconstructies hanteert 
GND zelfs drie weerstandsklassen.

KLASSE MINUTEN HERKENBAAR AAN:

0 0 minuten

2 3 minuten

3 5 minuten

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. 

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

TIP: CHECK DE PRESTATIE VAN UW DEUR
Op de homepage van de GND website vindt u onder ‘Prestatie 

brandwerendheid’ een overzicht van alle aangesloten 

fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, 

verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen 

en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken 

op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site 

van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de 

samenvatting van het rapport. Transparant en helder.

met de GND-zekerheidsklassen®.

Met GND-GaraNtie 
kiest u voor:

 GELUIDWEREND

Voor de geluidwerendheid van deurconstructies hanteert GND vijf verschillende 
klassen op basis van de Rw, p.

GELUIDSCATEGORIE Rw,p (dB)

0 Geen eis

1 32 dB

2 37dB

3 42dB

4 47dB

Definities
Rw-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in 

gekitte, gesloten situatie. 

Rw,p-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) 

deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. 

Rw,r-waarde:  de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in 

gemonteerde situatie in het werk. 

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond.  

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

KIEZEN VOOR ZEKERHEID



IN
B

R
A

A
K

W
ER

EN
D

   

B
R

A
N

D
W

ER
EN

D
      

G
ELU

ID
W

ER
EN

D

R
O

O
K

W
ER

EN
D

 BRANDWEREND 

Om de brandwerendheid van deurconstructies aan te geven, 
hanteert GND drie verschillende klassen. 

KLASSE

0 = geen brand kwalificatie

30 min

60 min

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben 

aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 ROOKWEREND 

Voor rookwerendheid van deurconstructies hanteert  
GND drie verschillende klassen.

KLASSE

Sa rookwering gemeten bij omgevingstemperatuur

S200 rookwering gemeten bij 200 graden Celsius

0 geen klassering als bovengenoemde behaald

In verband met de levensreddende functie van een rookwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het rookicoon.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 INBRAAKWEREND

GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het 
Bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het Bouwbesluit in 
deze en eist ook klasse 2. Voor inbraakwerendheid van deurconstructies hanteert 
GND zelfs drie weerstandsklassen.

KLASSE MINUTEN HERKENBAAR AAN:

0 0 minuten

2 3 minuten

3 5 minuten

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. 

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

TIP: CHECK DE PRESTATIE VAN UW DEUR
Op de homepage van de GND website vindt u onder ‘Prestatie 

brandwerendheid’ een overzicht van alle aangesloten 

fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, 

verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen 

en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken 

op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site 

van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de 

samenvatting van het rapport. Transparant en helder.

met de GND-zekerheidsklassen®.

Met GND-GaraNtie 
kiest u voor:

 GELUIDWEREND

Voor de geluidwerendheid van deurconstructies hanteert GND vijf verschillende 
klassen op basis van de Rw, p.

GELUIDSCATEGORIE Rw,p (dB)

0 Geen eis

1 32 dB

2 37dB

3 42dB

4 47dB

Definities
Rw-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in 

gekitte, gesloten situatie. 

Rw,p-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) 

deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. 

Rw,r-waarde:  de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in 

gemonteerde situatie in het werk. 

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond.  

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.
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 BRANDWEREND 

Om de brandwerendheid van deurconstructies aan te geven, 
hanteert GND drie verschillende klassen. 

KLASSE

0 = geen brand kwalificatie

30 min

60 min

In verband met de levensreddende functie van een brandwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het brandicoon.

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben 

aangetoond. Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 ROOKWEREND 

Voor rookwerendheid van deurconstructies hanteert  
GND drie verschillende klassen.

KLASSE

Sa rookwering gemeten bij omgevingstemperatuur

S200 rookwering gemeten bij 200 graden Celsius

0 geen klassering als bovengenoemde behaald

In verband met de levensreddende functie van een rookwerende 

deur gebruiken we hiervoor het rode garantielabel. Bovendien is het 

zekerheidslabel voorzien van het rookicoon.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

 INBRAAKWEREND

GND-deuren met weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid voldoen aan het 
Bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het Bouwbesluit in 
deze en eist ook klasse 2. Voor inbraakwerendheid van deurconstructies hanteert 
GND zelfs drie weerstandsklassen.

KLASSE MINUTEN HERKENBAAR AAN:

0 0 minuten

2 3 minuten

3 5 minuten

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond. 

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.

TIP: CHECK DE PRESTATIE VAN UW DEUR
Op de homepage van de GND website vindt u onder ‘Prestatie 

brandwerendheid’ een overzicht van alle aangesloten 

fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, 

verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen 

en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken 

op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site 

van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de 

samenvatting van het rapport. Transparant en helder.

met de GND-zekerheidsklassen®.

Met GND-GaraNtie 
kiest u voor:

 GELUIDWEREND

Voor de geluidwerendheid van deurconstructies hanteert GND vijf verschillende 
klassen op basis van de Rw, p.

GELUIDSCATEGORIE Rw,p (dB)

0 Geen eis

1 32 dB

2 37dB

3 42dB

4 47dB

Definities
Rw-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in 

gekitte, gesloten situatie. 

Rw,p-waarde:  de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) 

deurset in gemonteerde, begaanbare situatie in een laboratorium. 

Rw,r-waarde:  de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in 

gemonteerde situatie in het werk. 

Aangesloten fabrikanten kunnen individueel hogere prestaties hebben aangetoond.  

Kijk hiervoor op de website van de fabrikant.

Weten welke verantwoordelijkheden hier bij horen? 

Kijk dan op de pagina met de GND-zekerheidsklassen®.
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GND is een stichting van 12 toonaangevende Nederlandse 
deurenfabrikanten die zich samen sterk maken voor optimale 
kwaliteit en prestaties van houten binnen- en buitendeuren. 
De aangesloten bedrijven moeten aan strenge kwaliteits-
eisen voldoen en worden meerdere keren per jaar gecontro-
leerd door de onafhankelijke gecertificeerde instelling SKH.  
Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun 
werk doen.

GND-GARANTIE
De aangesloten bedrijven bieden GND-garantie. Hiermee staan 

zij garant voor de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. 

Ontstaat er een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf, 

dan kunt u een onafhankelijke expertise laten uitvoeren. Aan de 

hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten 

doen door het bestuur van GND. Door al deze zekerheden is 

GND in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccep-

teerd kwaliteitskeurmerk voor afnemers, gebouweigenaren en 

beheerders.

GND-GARANTIELABEL
Een GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheids-

label in de hangzijde van de deur. Hiermee is eenvoudig te zien hoe 

de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende 

werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en 

welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

GARANTIES OP DE PRESTATIES 
Een GND-deur voldoet gegarandeerd aan het bouwbesluit.* Daarnaast bieden 

de aangesloten fabrikanten via de GND-zekerheidsklassen® zelfs garantie op de 

functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk 

van de klasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en 

sluitwerk of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk en kozijn gegarandeerd 

aan het testcertificaat. * Dit is voor geluid niet van toepassing.

Op het grote zekerheidslabel staat een QR-code. Door de QR-code op 

het label te scannen, is direct te zien in welke GND-zekerheidsklasse® de 

deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- 

en inbraakwerendheid. 

DOWNLOAD DE HANDIGE GND-APP
Via de GND-app ‘GND deur scanner’ kunt u eenvoudig en zelfs zonder 

internetverbinding de QR-code scannen. U ziet direct en zeer overzichtelijk 

aan welke prestaties de deur voldoet en kunt u doorklikken voor uitleg over de 

categorieën en waarden. Dus wilt u de prestaties van een houten GND-deur 

verkennen? Label scannen!

EEN GND-DEUR, 
EEN ECHT VEILIG GEVOEL

GND-ZEKERHEIDSKLASSEN®

STAP 1: STAP 2:
Scan de 
QR-code

Check de 
prestaties

DOWNLOAD
DE GRATIS

APP!

BINNENDEUREN BRL 2211 BUITENDEUREN BRL 0803

Het deurblad voldoet gegarandeerd 
aan het testcertificaat.

nvt

Het deurblad én het hang- en 
sluitwerk voldoen gegarandeerd aan 
het testcertificaat.

Het deurblad én het hang- en 
sluitwerk voldoen gegarandeerd aan 
het testcertificaat.

Het deurblad, het hang- en sluitwerk 
én het kozijn voldoen gegarandeerd 
aan het testcertificaat. De montage 
wordt onder verantwoording van 
de fabrikant verzorgd. Er vindt 
controle plaats op de toegepaste 
wand(en) op basis van de betreffende 
testrapporten.

Het deurblad, het hang- en sluitwerk 
voldoen gegarandeerd aan het 
testcertificaat. De montage wordt 
onder verantwoording van de 
fabrikant verzorgd. Er vindt controle 
plaats op de toegepaste kozijn(en) 
op basis van de betreffende 
testrapporten.
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Versie: 012016www.gnd.nl

Postbus 841  I  6800 AV Arnhem

T 026 - 37 90 216  I  E info@gnd.nl

MEER INFORMATIE?
Blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws en volg ons via:

TWITTER

LINKEDIN

DIGITALE NIEUWSBRIEF 

WWW.GND.NL

ZEKERHEDEN VAN GND
De GND-garantie biedt zekerheid. Met een GND-deur 

voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). 

Bovendien bieden de aangesloten fabrikanten met de 

GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele 

prestaties van het geleverde en gemonteerde product. 

In de deur treft u twee labels aan. Aan het kleine garantielabel kunt u 

zien dat het een GND-deur is en welke aangesloten fabrikant de deur 

heeft geleverd. Als het gaat om een brand- of rookwerende deur, is  

het garantielabel rood.

Garantielabel Zekerheidslabel

BI 1234
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