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Concepten 

 

De aannemer en de timmerfabrikanten kunnen en moeten straks gaan kiezen uit een aantal 

productconcepten voor het aanbieden en leveren van houten geveltimmerwerk.  

“Concepten”?, zult u denken. ”Dat zijn toch zaken in ontwerpfase die nog niet definitief zijn”. Dit klopt 

ook, maar de andere betekenis van een concept is volgens Van Dale een “wijsgerig begrip”. 

 

In de, ter kritiek gepubliceerde, “Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Attest-met-

productcertificaat voor Houten gevelelementen”, BRL 0801, wordt voorgesteld om een drietal 

“concepten” op te nemen. Door deze drie concepten kan een keuze worden gemaakt voor het te 

leveren product en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt in 

de mate van afwerking. De verschillende concepten kunnen alsvolgt worden getypeerd. 

 

In concept 1 wordt het traditionele (loof)houten (KVT-) kozijn omschreven met houtsoorten uit 

duurzaamheidsklasse I en II dat met verwerkingsvoorschriften aan de bouw wordt geleverd. Dit kozijn 

dient te zijn voorzien van een grondverfsysteem.  

Verondersteld wordt dat het grootste deel van de timmerindustrie voor dit concept zal gaan kiezen. 

 

Concept 2 betreft naald- en loofhouten kozijnen die voorzien dienen te zijn van een voorlaksysteem en 

van afdekdorpels bij zowel binnen- als buitensponningen. De kozijnen worden met  

verwerkingsvoorschriften aan de bouw geleverd. In dit concept zijn de voor naaldhouten kozijnen 

noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen opgenomen. 

 

Een compleet en onderhoudsarm eindproduct dat door of onder verantwoordelijkheid van de 

timmerfabrikant is afgelakt, beglaasd en geplaatst wordt omschreven in concept 3. 

Deze elementen worden in een veel later stadium van het bouwproces geplaatst. 

Dit concept is op dit moment weggelegd voor een klein deel van de timmerfabrikanten. 

 

De keuze voor een van de drie concepten zal voor al de verschillende partijen in het bouwproces 

zeker niet altijd dezelfde zijn. De gebruiker, de aannemer, de timmerfabrikant en zeker de schilder of 

verfleverancier zal de invloed van de keuze voor één van de concepten ieder op zijn eigen wijze gaan 

merken.  

Een keuze voor één van de concepten is dan ook een definitieve keuze. De “concepten” zullen op den 

duur een “begrip” gaan worden. 
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