
   
Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling  

(1 juli 2018)  

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

a)  Stichting  Stichting Garantie Timmerwerk; 

b) Aangeslotene   de aangesloten onderneming, als bedoeld in artikel 12 van de 

statuten van de Stichting Garantie Timmerwerk, die producten  

mag leveren onder de HOUT100%-labels; 

c)  Beoordelingsrichtlijn  een opstelling van voorwaarden, procedures en kwaliteitseisen, 

op grond waarvan een KOMO®- kwaliteitsverklaring voor een 

product kan worden afgegeven; 

d)  Bestuur   het bestuur van de Stichting; 

e)  CI    Certificatie-Instelling, erkend door de Raad voor de 

    Accreditatie; 

f)  Zekerheidslabels  een onderscheid naar voor de eindkwaliteit essentiële 

opeenvolgende stadia in de productie, de afwerking, de 

beglazing, respectievelijk de montage in het bouwwerk; 

g)  Kwaliteits- en  de onderhavige Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling; 

  zekerheidsregeling    

h) KOMO®  

kwaliteitsverklaring  kwaliteitsverklaring afgegeven met betrekking tot producten 

 vervaardigd en geleverd overeenkomstig voor de kwaliteit 

van deze producten opgestelde kwaliteitseisen; 

i) Kwaliteitscheck een controle door een CI tijdens productie (productiecheck),  

     door SGT op het werk tijdens de Bouwfase  

     (bouwplaatsinspectie), net voor de oplevering (oplevercheck)  

     en/of na 8-10 jaar (onderhoudscheck) bedoeld om na te gaan  

     of de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften worden  

     nageleefd.  

j)  Kwaliteitseisen  technische eisen en kwaliteitsrichtlijnen die door een 

CI zijn aanvaard als beoordelingsrichtlijn voor door (een) CI 

afgegeven kwaliteitsverklaring(en); 

k)  Oorspronkelijke prijs  de bij de opdracht overeengekomen prijs van het product  

af fabriek  inclusief, indien van toepassing, de overeengekomen  

      verfsysteem, exclusief B.T.W. 

l)  Opdrachtgever  degene die de opdracht tot levering van de producten, waarop  

de zekerheid van toepassing is, aan de Aangeslotene verstrekt  

m) Verkrijger  degene die zekerheid verkrijgt als bedoeld in deze regeling. 

n) Elementniveau prestatie van het houten gevelelement, inclusief de daarin   

aanwezige vulling zoals vastglas, ramen deuren en/of panelen  

en exclusief de prestaties van de gerealiseerde bouwkundige  

aansluiting van het houten gevelelement in de gebouwschil. 

o) Gebouwschilniveau prestatie van het houten gevelelement inclusief de daarin  

aanwezige vulling zoals vastglas, ramen deuren en/of panelen  

en inclusief de prestaties van de gerealiseerde bouwkundige  

aansluiting van het houten gevelelement in de gebouwschil. 



   
 

 

p) Constructiegebreken gebreken, die er toe leiden dat het houten gevelelement niet  

langer voldoet aan de functionele eisen zoals die van  

toepassing waren ten tijde van de levering van het houten  

gevelelement 

 

 

Artikel 2: Algemeen 
 

Artikel 2.1 

In de relatie tussen de Aangeslotene en de Opdrachtgever zijn de eisen, zoals opgenomen 

in de Nationale Beoordelingsrichtlijnen, inclusief de bij deze richtlijnen behorende bijlagen 

van toepassing.  

 

Artikel 2.2 

Met inachtneming van het geen in artikel 4.5 is bepaald, is de Aangeslotene verplicht alle 

producten, waarop de zekerheid van toepassing is, te vervaardigen, te leveren, te 

garanderen en te doen waarborgen, zoals in de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling 

is vastgesteld.  

 

Artikel 2.3 

De aangeslotene draagt, ten behoeve van de Verkrijger van de zekerheid, zorg voor de 

zorgvuldige uitvoering van de Hout100% Kwaliteits- & Zekerheidsregeling. 

 

Artikel 2.4 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling 

korten niet de overige rechten en verplichtingen die de Aangeslotene en de Opdrachtgever 

jegens elkaar hebben ingevolge een tussen hen gesloten overeenkomst. 

 

 

Artikel 3: Kwaliteits- & zekerheidscertificaat 
 

Artikel 3.1 

De Opdrachtgever heeft recht op een Hout100% Kwaliteits- & zekerheidscertificaat met een 

uniek nummer drie maanden na oplevering van het project. 

 

Artikel 3.2 

De Opdrachtgever kan op de website van Hout100%, www.hout100procent.nl, de complete 

en actuele informatie over de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling en de van 

toepassing zijnde supplementen verkrijgen. 

 

Artikel 3.3 

Indien de Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel surseance van betaling heeft 

aangevraagd, worden rechten overdragen op eigenaar van het  gebouw of woning. 

 

 

 

http://www.hout100procent.nl/


   
 

 

 

 

Artikel 4: Kwaliteitseisen 
 

Artikel 4.1 

Alle door de Aangeslotene te vervaardigen en/of af te leveren producten, die onder de 

Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling vallen, moeten naar materiaal en uitvoering 

voldoen aan door het Bestuur vastgestelde Kwaliteitseisen. 

 

Artikel 4.2 

Het bestuur bepaalt welke Kwaliteitseisen van toepassing zijn. 

 

Artikel 4.2.1 

Het Bestuur stelt vast dat bij de productie van Hout100% producten alleen het gebruik van 

duurzaam geproduceerde houtsoorten is toegestaan waarvoor de volgende labels zijn 

afgegeven; PEFC, FSC en Stip. 

 

Artikel 4.2.2 

In afwijking hiervan keurt het Bestuur het goed dat tot 1 januari 2020 legaal gekapt hout  

conform de EUTR (Europese houtverordening Nr. 995/2010) gebruikt mag worden bij de 

productie van Hout100% producten. 

 

Artikel 4.2.3 

Het Bestuur neemt uiterlijk op 1 juni 2019 een definitieve beslissing over de labels die ná 1 

januari 2020 kwalificeren voor het gebruik van het Hout100%-merk. 

 

Artikel 4.3 

Het Bestuur kan met betrekking tot de door de Aangeslotene te vervaardigen en/of te leveren 

producten, voor zover hierop de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling van toepassing 

is, op onderdelen afwijken van de onder lid 2 van dit artikel bedoelde Kwaliteitseisen, c.q. 

aanvullende eisen stellen. 

 

Artikel 4.4 

Het Bestuur kan regelingen treffen met betrekking tot de wijze waarop de kwaliteit van de 

door de Aangeslotene vervaardigde en/of afgeleverde producten wordt gecontroleerd, c.q. 

gewaarborgd. 

 

Artikel 4.5 

Indien in opdracht van de Opdrachtgever is afgeweken van de overeenkomstig artikel 4.1 tot 

en met 4.3 vastgestelde Kwaliteitseisen, vervalt de zekerheid, tenzij het Bestuur die 

afwijkingen uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, dan wel een zekerheid al dan niet afwijkend van 

de onderhavige zekerheid heeft afgegeven of van toepassing heeft verklaard. 

 

Artikel 4.6 

Elke uitsluiting van de zekerheid wordt aangegeven op het Hout100% Kwaliteits- & 

zekerheidscertificaat. 

 



   
 

Artikel 5: Kwaliteits- & Zekerheidsregeling 
 

Artikel 5.1 

Door de Aangeslotene wordt gegarandeerd dat vervaardigde en/of geleverde producten 

waarop de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling van toepassing is, onder redelijkerwijs 

te voorziene externe omstandigheden, deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze 

zijn bestemd; een en ander voor zover in de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling ter 

zake geen beperkingen zijn opgenomen. 

 

Artikel 5.2 

Het Bestuur stelt vast voor welke producten en voor welke termijn (zie bijlagen) de door de 

Aangeslotene geleverde producten onder de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling 

vallen. Een en ander is verwoord in het productspecifieke supplement van het 

desbetreffende product. 

 

Artikel 5.3.1 

Het Bestuur heeft bepaald dat de hierna volgende producten onder het Hout100% Kwaliteits- 

& zekerheidsregeling vallen: 

- Houten gevelelementen (kozijnen en ramen); 
- Houten Buitendeuren. 

 

Artikel 5.3.2 

Het Bestuur zal onverwijld mededeling doen aan de Aangeslotenen van een wijziging in een 

productspecifiek supplement. 

 

Artikel 5.3.3 

De genoemde Beoordelingsrichtlijnen zijn van toepassing op de ten tijde van de opdracht tot 

levering laatstelijk vastgestelde versies, zulks met inbegrip van de aanvullingen, de 

wijzigingen en/of de afwijkingen als bedoeld in artikel 4.3 en met in achtneming van 

eventueel door het Bestuur vastgestelde overgangstermijnen. 

 

Artikel 5.4 

De zekerheidstermijn gaat in drie (3) maanden na de oplevering van het bouwwerk waarin de 

producten zijn toegepast. 

 

Artikel 5.5  

Buiten de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling vallen: zie het productspecifieke 

supplement van het desbetreffende product. 

 

 

Artikel 6: Inhoud van de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling 
 

Artikel 6.1  

Voor de verschillende producten vallend onder deze regeling wordt verwezen naar het 

vigerende productspecifieke supplement.  

 

 



   
 

 

Artikel 7: Melden van schaden 
 

Artikel 7.1 

Schaden en gebreken dienen uiterlijk één maand na constatering door de Opdrachtgever te 

worden gemeld bij de desbetreffende Aangeslotene, mits dit niet in afwijking is van de 

geldende leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 7.2 

Er kunnen geen aanspraken op grond van de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling 

tegenover de Aangeslotene worden gedaan: 

-  Indien op tijdstip van het melden van het probleem de overeengekomen aankoopsom niet 
volledig is voldaan, aanspraken worden dan opgeschort totdat het resterende deel betaald 
is; 

-  indien herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, voordat het probleem is gemeld. 
 

Artikel 7.3 

Indien de oorspronkelijke aangeslotene in staat van faillissement verkeerd, dan wel 

surséance van betaling heeft aangevraagd, kan de Opdrachtgever zich in gevallen van 

schaden wenden tot de waarborgregeling van SGT. De Verkrijger is verplicht uiterlijk twee 

maanden na eerste constatering van de tekortkoming aan de producten een verzoek te doen 

bij de Stichting. Artikel 7.2 is onverkort van toepassing. Het verzoek kan worden gemeld door 

middel van het formulier dat te vinden is onder de button “probleem melden” op de website 

van Hout100%, www.hout100procent.nl. Het verzoek kan ook schriftelijk met redenen 

omkleed worden gedaan bij het Bestuur. 

 

 

Artikel 8: Slotbepaling 
 

Artikel 8.1 

De Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling en/of de bijlagen/supplementen kunnen 

overeenkomstig worden gewijzigd door het Bestuur voor zover nodig met inachtneming van 

een overgangsregeling. De nieuwe versie wordt binnen twee weken nadat deze is 

vastgesteld openbaar gemaakt op de website van Hout100%, www.hout100procent.nl. 

 

Artikel 8.2 

In de gevallen waarin de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling niet voorziet, beslist het 

Bestuur. 

 

 

Artikel 8.3 

De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit de uitvoering van 

de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling of voorschriften, statuten, reglementen of 

besluiten van de Vennootschap, tenzij en voor zover de schade te wijten is aan grove schuld 

of grove nalatigheid van de Vennootschap en/of haar organen. 

 

 

http://www.hout100procent.nl/
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Artikel 8.4 

Op de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 8.5 

Geschillen voortvloeiende uit de Hout100% Kwaliteits- & zekerheidsregeling (anders dan de 

in artikel 7 bedoelde Geschillen) dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Amsterdam. 

 
 


