
 
 
 
 

 
 

GARANTIECERTIFICAAT 
 
 
GARANTIEVERKLARING BUITENKOZIJNEN 
 
Bij normaal gebruik en onderhoud van het product, volgens de verwerkings- en 
onderhoudsvoorschriften, geldt de volgende garantie: 
 
Timmerfabriek Florijn B.V. staat voor een periode van 10 jaar na levering in voor de kwaliteit van de 
geleverde elementen. De garantie omvat constructiegebreken, het optreden van houtrot, waterlekkages 
en het naar behoren functioneren van beweegbare delen. Hierbij dienen de volgende afwijkende 
garantietermijnen in acht worden genomen: 
 

‐ Glas; conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. 

‐ Kitwerk; 3 jaar garantie. 

‐ Houten buitendeuren; 6 jaar garantie. 

‐ Hang- en sluitwerk; 5 jaar garantie. 

‐ Ventilatieroosters, horren, rolluiken, screens en alle elektrische onderdelen; 1 jaar garantie. 

‐ Op alle door Timmerfabriek Florijn B.V. geleverde materialen, anders dan bovengenoemd, is 
de garantie gelijk aan de garantie van de betreffende leverancier, in geen geval meer. 

 
 
GARANTIEVOORWAARDEN BUITENKOZIJNEN 
 

‐ Producten die bij aflevering zichtbare gebreken vertonen moeten direct retour gegeven 
worden. Het gebrek wordt hersteld en er wordt opnieuw geleverd. 

‐ Klachten altijd schriftelijk melden, met een duidelijke omschrijving, eventueel voorzien van 
foto’s, met vermelding van het ordernummer, leverdatum en adresgegevens. 

‐ In het geval van vervorming van deuren als gevolg van klimaatsinvloeden tijdens de 
garantietermijn geldt dat de uitbuiging of scheluwte van een deur maximaal 10 mm mag zijn. 
Overschrijding moet vastgesteld zijn na het eerste gebruiksjaar en buiten het stookseizoen. 

‐ De behandeling (verf) op onze elementen voldoet aan de prestatie-eisen volgens de BRL0817. 
Elementen moeten op de bouw worden afgelakt binnen 18 maanden (dekkend) of 6 maanden 
(transparant). Vervolgens moet periodiek onderhoud plaats vinden. 

‐ Dit garantiecertificaat is niet van toepassing op elementen waarvan dit in de offerte, op andere 
wijze, bijvoorbeeld in een email, of op tekeningen is aangegeven. 

‐ Niet onder garantie valt schade door onjuiste opslag en verwerking tijdens de bouw, schade 
ontstaan ten gevolge van niet tijdig, onvoldoende of onjuist onderhoud en alle gevolgschade. 


