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Keurmerk
Een keur aan extra zekerheden.

Keurmerk

Keurmerk
Nieuwe kozijnen?
Kies voor zekerheid!
U wilt uw kozijnen laten vervangen. Dat is
een serieuze investering in uw woning. Dus
begrijpen we goed dat u op zoek bent naar
zekerheid.

Zekerheid dat uw kozijnen met

Die zekerheden biedt het

zorg gemaakt zijn en jaren

VKG Keurmerk. VKG is de

meegaan. Zekerheid dat het goed

branchevereniging voor bedrijven

zit met de wind- en waterdichtheid,

in kunststof kozijnen, kunststof

de kleurechtheid en de inbraak-

ramen en kunststof deuren. We

werendheid. En zekerheid dat u

geven ons keurmerk alleen aan

in zee gaat met een betrouwbare

bedrijven die voldoen aan strenge

leverancier.

voorschriften en kwaliteitseisen.

Zouden we bijna de montage

Daar controleren we ook op: tijdens

vergeten. Die moet natuurlijk

de productie, de levering én de

perfect zijn. Net als de manier

montage. Die controles komen nog

waarop uw leverancier eventuele

eens bovenop de strenge wettelijke

klachten afhandelt. En een goede

eisen die al gelden voor kozijnen

garantieregeling is eigenlijk ook

en hang- en sluitwerk. Heeft uw

wel een must. Om maar eens wat

leverancier het VKG Keurmerk? Dan

te noemen.

weet u dus zeker dat u goed zit.
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Zekerheid van

een ketenkeurmerk
Toeleverancier

Kozijnenfabrikant

Kunststof kozijnen gaan door tal van handen voor ze in uw gevel zitten. Van de toeleveranciers van onderdelen tot de
kozijnenfabrikant en de adviseur die komt inmeten tot de monteurs die de kozijnen plaatsen. Elke schakel in de keten moet
sterk zijn. Daarom controleert VKG ze allemaal. Zo weet u zeker dat u jarenlang onbezorgd kunt wonen en geen omkijken
heeft naar uw nieuwe kozijnen.

Zekerheid binnen
de hele keten

Een kwaliteitsproduct
voor de eindgebruiker

Het VKG Keurmerk bestaat al sinds 1994. Het heeft dus zijn waarde in de praktijk bewezen en wordt door alle
toonaangevende fabrikanten en leveranciers erkend als dé kwaliteitsstandaard voor kunststofkozijnen. Dat maak
het een keurmerk waarop u kunt rekenen.
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Zekerheid van

gecontroleerde kwaliteit
Het produceren van kunststof kozijnen,

productieproces en de kwaliteit van

ramen en deuren is millimeterwerk.

alle kozijnonderdelen. Dat gebeurt

Profielen, scharnieren, sloten,

steekproefsgewijs door onafhankelijke

ventilatieroosters, glas; alles moet

keurmeesters. Daardoor bent u verzekerd

perfect op elkaar aansluiten. Daarom

van kozijnen met een lange levensduur.

controleert VKG het volledige

Zekerheid van

goede afspraken
Welke kunststof kozijnen passen bij

de VKG leveringsvoorwaarden. Eerlijke

uw woning en wensen? Leveranciers

afspraken op het gebied van onder meer

met het VKG Keurmerk helpen u op

de aanbetaling, oplevering en garantie.

deskundige wijze bij het maken van de

Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Wel

juiste keuze. Ze hanteren bovendien

zo’n prettige gedachte!

Zekerheid van

gediplomeerde monteurs
Kunststof kozijnen monteren is vakwerk.

van VKG. Die omschrijven onder meer

Zelfs het kleinste beetje speling kan grote

hoe een kozijn geplaatst, verankerd en

gevolgen hebben voor uw comfort of

afgedicht moet worden. Onafhankelijke

de levensduur van de kozijnen. Daarom

keurmeesters nemen minimaal één keer

werken bedrijven met een VKG Keurmerk

jaar een onaangekondigde steekproef

alleen met gespecialiseerde monteurs.

bij alle bedrijven met het VKG Keurmerk.

Ze zijn goed opgeleid en worden regel-

Ze controleren dan of de montage van

matig bijgeschoold. Bovendien houden

dezelfde hoge kwaliteit is als uw nieuwe

ze zich aan de montagevoorschriften

kozijn.
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Zekerheid van

garantie

Laten we vooropstellen: de meeste mensen

van VKG. Die bemiddelt en ziet er op toe

die nieuwe kozijnen laten plaatsen zijn na

dat aangesloten bedrijven zich houden

afloop zeer tevreden. Maar mocht u nu

aan de VKG-leveringsvoorwaarden. Gaat

net de uitzondering op de regel zijn? Ook

het al eerder mis, bijvoorbeeld omdat uw

dan zit u goed met het VKG Keurmerk.

leverancier failliet gaat terwijl de kozijnen

U krijgt namelijk tien jaar garantie op

nog niet geleverd zijn? Dan neemt een

de productie, montage en kleur van uw

ander VKG-bedrijf de opdracht over,

kozijnen. En als u er niet uitkomt met het

zonder dat u duurder uit bent. Als dit niet

bedrijf waar u de kozijnen koopt, kunt u

mogelijk is, ontvangt u uw aanbetaling

terugvallen op de geschillencommissie

terug.

Alles overzichtelijk

in één opleverdocument
Als de kozijnen geplaatst zijn, lopen de monteurs met u de VKG-opleveringslijst door. Is
de montage netjes en volgens afspraak uitgevoerd? Snapt u hoe alles werkt? Zowel u
als de monteur zetten een handtekening onder het opleverdocument. Kort hierna krijgt
u het VKG Keurmerk garantiecertificaat toegestuurd. Dit certificaat is overdraagbaar.
Als u uw woning verkoopt, kan dus ook de nieuwe eigenaar terugvallen op de
garantievoorwaarden.
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Ik ben Tjerk van het
VKG Keurmerk
Stuntman én de beste kozijnentester van Nederland. Al zeg ik het zelf natuurlijk.
Ik kijk of uw kozijnen voldoen aan alle eisen van het VKG Keurmerk. Zodat u dat
niet meer hoeft te doen en nog meer zekerheid hebt!

Isolatie & comfort
Regen, sneeuw, hagel, wind en
felle zon; uw nieuwe kozijnen
moeten tegen een stootje
kunnen. En ik heb begrepen
dat het ook niet de bedoeling
is dat het binnen tocht.
Of de warmte naar buiten
weglekt. Dat controleer ik
natuurlijk even. Zodat de
energierekening daalt terwijl
u comfortabel op de bank zit.

Montage
Handige jongens hoor, die uw kozijnen plaatsen. Gecertificeerde
professionals! Ik ben natuurlijk benieuwd of ze zo goed zijn als
ze zeggen. Die kozijnen moeten namelijk stevig vastzitten en
tot op de millimeter nauwkeurig geplaatst zijn. Tijd voor een
verrassingsbezoekje! Ik ga even langs om ze op de vingers te kijken.
Zodat u zeker weet dat de montage tip top in orde is.
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Onderhoudsvrij
Heeft u net als ik een hekel aan plamuren, schuren en
schilderen? Goed nieuws: volgens VKG hoeft u nooit
meer de ladder op. De kozijnen verkleuren namelijk niet.
Af en toe een natte doek over de kozijnen is genoeg
om ze te onderhouden. Ongelofelijk toch? Ik controleer
natuurlijk in de fabriek of dat écht zo is. Zodat u er zeker
van bent dat u veel tijd én onderhoudskosten uitspaart.

Inbraak
Uw nieuwe kozijnen zijn gemaakt van
splintervrij kunststof. Ze hebben een
stalen binnenwerk en zijn op meerdere
punten vergrendeld. Ook scharnieren,
sloten, deurklinken en raamhendels zijn
supersterk. Volgens de politie verdienen
ze daarom het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Maar ik test natuurlijk even of ik
écht niet binnenkom… Zodat u met een
gerust hart kunt slapen vannacht!
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