
Garanties



SGT-Garantie

Een garantie op producten en 
diensten, die de bij SGT aangesloten 
bedrijven leveren, geeft  maximale 
zekerheid aan de eindgebruiker. Alle 
SGT-aangeslotenen zijn ook lid van de 
Nederlandse Branchevereniging voor de 
Timmerindustrie (NBvT), het platform 
waar technische zaken en innovaties 
worden gedeeld. De combinatie 
van het NBvT-lidmaatschap en de 
aansluiting bij SGT, zorgt ervoor dat de 
noviteit en de hoogwaardige kwaliteit 
van de producten, geleverd door een 
SGT-aangeslotene, tot de absolute 
top van de markt behoren. In deze 
brochure hebben wij voor u het SGT-
Garantiereglement samengevat. 

Partijen

Garantieverkrijger
De eigenaar van de woning c.q. het gebouw, 

waarin de producten waarop de garantie van 

toepassing is, zijn verwerkt.

Opdrachtgever 
Degene die de opdracht tot levering van 

de producten, waarop de garantie van 

toepassing is, aan de Aangeslotene verstrekt 

(veelal de aannemer).

Aangeslotene 
De bij SGT aangesloten onderneming, als 

bedoeld in artikel 13 van de statuten van de 

Stichting.

SGT
Stichting Garantie Timmerwerk.

Producten

• Houten gevelelementen (kozijnen met 

(on)doorzichtige vaste vullingen en/of 

bewegende delen) 

• Houten buitendeuren en ramen

• Binnenspouwbladen

Kwaliteitseisen

• BRL 0801 Houten gevelelementen

• BRL 0803 Houten buitendeuren

• BRL 1001 Niet-dragende 

binnenspouwbladen en gevelvullende 

elementen

Garantievormen en termijnen

Basisgarantie  
(Concept II)
6 jaar

Basisgarantie-plus  
(Concept II)
10 jaar i.c.m. bouwplaatsinspectie

Uitgebreide Garantie  
(Concept II)
10 jaar i.c.m. bouwplaatsinspectie

Uitgebreide Garantie  
(Concept III en Concept IV)
10 jaar
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Verantwoordelijkheden

Basisgarantie (Concept II)

Gevelelementen Buitendeuren/ramen Binnenspouwbladen

Voorlaksysteem af fabriek Aangeslotene Aangeslotene nvt

Aflaksysteem af fabriek nvt nvt nvt

Voorzien van glas af fabriek nvt nvt nvt

Verwerkingsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene Aangeslotene

Onderhoudsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene Aangeslotene

Opslag op de bouwplaats Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Plaatsen tegen bouwkundig kader Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Beglazen op de bouw Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Aflakken op de bouw Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Bouwplaatsinspectie nvt nvt nvt

Onderhoud Garantieverkrijger Garantieverkrijger Garantieverkrijger

Basisgarantie-plus (Concept II)

Gevelelementen Buitendeuren/ramen Binnenspouwbladen

Voorlaksysteem af fabriek Aangeslotene Aangeslotene nvt

Aflaksysteem af fabriek nvt nvt nvt

Voorzien van glas af fabriek nvt nvt nvt

Verwerkingsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene Aangeslotene

Onderhoudsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene Aangeslotene

Opslag op de bouwplaats Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Plaatsen tegen bouwkundig kader Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Beglazen op de bouw Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Aflakken op de bouw Opdrachtgever Opdrachtgever nvt

Bouwplaatsinspectie SGT SGT SGT

Onderhoud Garantieverkrijger Garantieverkrijger Garantieverkrijger

Uitgebreide Garantie (Concept II)

Gevelelementen Buitendeuren/ramen

Voorlaksysteem af fabriek nvt nvt

Aflaksysteem af fabriek Aangeslotene Aangeslotene

Voorzien van glas af fabriek Aangeslotene Aangeslotene

Verwerkingsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene

Onderhoudsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene

Opslag op de bouwplaats Opdrachtgever Opdrachtgever

Plaatsen tegen bouwkundig kader Opdrachtgever Opdrachtgever

Beglazen op de bouw nvt nvt

Aflakken op de bouw nvt nvt

Bouwplaatsinspectie SGT SGT

Onderhoud Garantieverkrijger Garantieverkrijger

Uitgebreide Garantie (Concept III en Concept IV)

Gevelelementen Buitendeuren/ramen

Voorlaksysteem af fabriek nvt nvt

Aflaksysteem af fabriek Aangeslotene Aangeslotene

Voorzien van glas af fabriek Aangeslotene Aangeslotene

Verwerkingsvoorschriften nvt nvt

Onderhoudsvoorschriften Aangeslotene Aangeslotene

Opslag op de bouwplaats Aangeslotene Aangeslotene

Plaatsen tegen bouwkundig kader Aangeslotene Aangeslotene

Beglazen op de bouw nvt nvt

Aflakken op de bouw nvt nvt

Bouwplaatsinspectie nvt nvt

Onderhoud Concept III Garantieverkrijger Garantieverkrijger

Onderhoud Concept IV Aangeslotene nvt



Garantiecertificaat en merk

Het garantiecertificaat wordt uitgegeven 

voor elk werk, dat door de aangeslotene 

is aangemeld. Op het garantiecertificaat 

worden de garantievorm, de producten en de 

projectgegevens vermeld. De door de SGT-

aangeslotene geleverde producten, waarop 

het SGT-Garantiereglement van toepassing is, 

zijn gemerkt. Dit merk omvat in elk geval het

SGT-logo, het KOMO®-logo en nummer van 

het KOMO® attest-met-productcertificaat van 

de aangeslotene. Op de website van SGT, 

www.sgtonline.nl, is complete en actuele 

informatie over de SGT-garantie beschikbaar.

Inhoud van de garantie

Onder schade (Basisgarantie en  
Basisgarantie-plus) wordt verstaan:
• het optreden van houtrot;

• waterlekkages;

• het niet goed functioneren van 

beweegbare delen als gevolg 

vervormingen;

• onvoldoende waterdichtheid van het 

deurblad;

• constructiegebreken van het deurblad.

Onder schade (Uitgebreide Garantie)  
wordt verstaan:
• schades genoemd bij Basisgarantie en 

Basisgarantie-plus, aangevuld met:

• voortijdige onthechting en/of verval 

van het schilderwerk, waardoor de 

beschermende werking voor de 

ondergrond onvoldoende is;

• waterlekkages en het niet goed 

functioneren van de beweegbare delen 

als gevolg van een onjuist uitgevoerde 

beglazing;

• waterlekkages van de gevelelementen 

tegen het bouwkundig kader (concept III 

en IV).

Buiten de garantie

Gebreken en/of schaden:
• die redelijkerwijs reeds bij de 

inspectie, tijdens de aflevering of 

onderhoudsperiode van de (hoofd)

aannemer geconstateerd hadden behoren 

te worden;

• als gevolg van leveringen en/of 

werkzaamheden die niet door of onder 

verantwoordelijkheid van de aangeslotene 

zijn uitgevoerd;

• ontstaan ten gevolge van niet tijdig, 

onvoldoende of onjuist onderhoud; 

• ontstaan ten gevolge van te hoog 

aangelegde bestrating en/of begroeiing;

• schaden die het gevolg zijn van brand, 

inbraak, overstroming, molest, aardbeving, 

atoomkernreacties en storm.

Waarborgregeling

SGT waarborgt de garantie op producten, 

geleverd door een SGT-aangeslotene, 

wanneer de aangeslotene door insolventie 

niet meer in staat is om aan zijn 

verplichtingen te voldoen. Het betreft 

verplichtingen van de SGT-aangeslotene tot 

herstel van het product binnen de grenzen 

van het SGT-Garantiereglement. 

SGT

Postbus 24

1400 AA Bussum

t 035-6781272 

f 035-6944910

e info@sgtonline.nl

i www.sgtonline.nl


