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Heembeton Kozijnassemblage - Voorwaarden
Fabrieksmatige assemblage van houten- en/of kunststofkozijnen met een totale dikte van maximaal 240 mm vindt 

plaats op de door Heembeton geproduceerde betonelementen volgens onderstaande voorwaarden.

1.   Tekenwerk 
 Voor start tekenwerk Heembeton dien je de volgende gegevens (ifc) aan te leveren:

 a. Gevel-aanzichtstekeningen met kozijnmerken.

 b. Kozijndetails, waaruit de afstelrelatie tussen kozijn en sparing in het element blijkt.

  (deze moet in het detail gemaatvoerd zijn, het betonnen binnenblad dient getekend te zijn).

 c. Op de gevelaanzichten dient duidelijk te worden aangegeven op welke plaats, welk kozijn  

  (type/maat/gewicht) aangebracht dient te worden. 

 d. Een totaallijst van de te leveren kozijnen, met de weergave van de aantallen/kozijn/blok.

 e. De herkomst van de kozijnen door vermelding van de naam van de fabrikant, adres, telefoon- en    

  mailadres en contactpersoon.  

 

2.  Levering kozijnen  
 a. Kozijnen dienen aangeleverd te worden conform het afgegeven engineeringsschema, doch uiterlijk 3   

  werkweken (15 werkdagen) voor de eerste levering van de betonelementen van Heembeton;    

  dit geldt uitsluitend voor projecten met grondgebonden woningen.

  Let op! Te late levering van kozijnen kan leiden tot het niet assembleren ervan.

 b. De dag van levering van de kozijnen op de locatie van Heembeton dien je te bespreken met    

  onderstaande contactpersonen. 

 c. Alleen leveringen met een vrachtbon worden in ontvangst genomen.

 d. Een correcte vrachtbon bevat minimaal het 6-cijferige werknummer van Heembeton en de     

  kozijnmerken met de aantallen

 e. Kozijnen dienen op geschikte bokken aangeleverd te worden op een open auto en/of trailer, mocht levering   

  plaatsvinden met behulp van een zogeheten zeil- of huifauto of vergelijkbaar (gesloten) dan zal om   

  veiligheidsreden de levering niet worden geaccepteerd en/of gelost.

  1

Heembeton locatie: Lelystad  Veenoord

Adres: Vaartweg 131, 8243 PD  LELYSTAD Boerdijk 30, 7844 TC  VEENOORD

Contactpersoon: Marlon Sait Martijn Boesaard

Telefoonnummer: 06 - 20 24 52 05 06 - 22 58 08 80

e-mailadres: kozijnenlelystad@heembeton.nl kozijnenveenoord@heembeton.nl

Levering vindt uitsluitend plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 12.00 uur in 
overleg met onderstaande contactpersonen.



3. Ingangscontrole 
  3.1 Direct bij binnenkomst kozijnen vindt controle plaats op de volgende zaken: 

  a. Bokken en belading kozijnen volgens voorwaarden hoofdstuk 5 en 6.

  b. De aantallen kozijnen volgens de vrachtbon.

  c. Visuele controle op zichtbare schades.

  3.2 Tijdens de kozijnassemblage vindt controle plaats op de volgende zaken: 
  a. De dimensies van de kozijnen volgens voorwaarden hoofdstuk 4.

  b. De bescherming van de kozijnen volgens voorwaarden hoofdstuk 7.

  c. De codering van de kozijnen volgens voorwaarden hoofdstuk 8.

De geconstateerde afwijkingen worden door Heembeton gemeld aan de opdrachtgever en tevens behoudt Heembeton, 
zich het recht voor de kozijnen niet te assembleren. Eventuele organisatie en kosten van retourzenden en assemblage op 
de bouwplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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4. Dimensies kozijnen 
  a. De maximale hoogte is 3.000 mm en de maximale breedte is 3.800 mm.

  b. De maximale kozijndikte is 240 mm (incl. beschermingsprofielen of -latten)

  c. De kozijnen moeten in de spouwlat voorzien zijn van een groef van 15*15 mm  

   aan de zij- en bovenkant, zie detail: 

  d. Kozijnen dienen maatvast én haaks te zijn aangevoerd.

   • Deuren zijn voorzien van een horizontale middensteun om ‘krommen’ van de stijl te voorkomen.

   • Bij deuren en puien zijn de bewegende delen rondom ‘opgeklost’.

  e. Kozijnen hebben geen uitstekende delen, zoals bijvoorbeeld dubbelop deurklinken of ventilatieroosters. 

  f. Indien het kozijn een breedte heeft van 3.801 t/m 4.500 mm, dient dit bij opdrachtverstrekking reeds   

   kenbaar te zijn gemaakt en gelden de volgende aanvullende eisen;

   • Er worden max. 2 kozijnen op een bok geplaatst (bij voorkeur beladen aan beide zijden van de bok).

   • De kozijnen dienen 4 i.p.v. 3 werkweken, dus 20 werkdagen voor start levering elementen op de    

    bouwlocatie te worden afgeleverd.

5. Eisen aan bokken
  a. De kozijnen dienen aangeleverd te worden op bokken welke geschikt zijn voor transport van kozijnen. 

  b. Pakketten kozijnen mogen niet op/of in elkaar gestapeld worden in de bok.

  c. De bok moet zijn voorzien van uitsparingen 100x200 mm voor de lepels van de vorkheftruck van    

   Heembeton, zodat er veilig gelost kan worden. 

  d. De bok aanleveren zonder folie ter bescherming tegen weer- en windinvloeden. 
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6. Belading kozijnen op de bok 

 a. De bok is voorzien van een sticker met kozijnmerken en -aantallen.

 b. De kozijnen dienen per bouwlaag per blok te worden aangeleverd i.v.m. beperkte opslagcapaciteit van Heembeton.

 c. De kozijnen dienen staand op bokken en met de bovenkant naar boven aangevoerd te worden.

 d. Kozijnen mogen aan weerskanten max. 30 cm uitsteken t.o.v. de bok. 

 e. De kozijnen voor vrijstaande woningen zoveel mogelijk op één bok laden.

 f. Kozijnen mogen niet uitsteken aan de voorzijde ten opzichte van de bok.

 g.	 Kozijnen	binnen	pakket	voorzien	van	schroeflat	met	schroeven	(Torx-20-kop);	draadnagels	met	dubbele	kop	is	

  niet toegestaan.

 h. Bewegende delen zijn vastgezet of op slot.

 i. Kozijnen die niet door Heembeton worden geassembleerd, dienen rechtstreeks van de timmerfabriek naar de   

  bouwplaats afgeleverd te worden.

  Na assemblage van de kozijnen, draagt de kozijnleverancier zorg voor het retour nemen van de lege bokken, alsmede 

  het laden van de bokken op deze wagen.
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7. Bescherming kozijnen  
 Bescherming is noodzakelijk om beschadigingen te voorkomen tijdens assemblage, transport en montage.

 a.	 Kozijnen	zijn	voorzien	van	een	beschermende	(wapenings)folie	aan	de	buitenkant	(dus	niet	rondom).

 b. Het glas zelf, zowel aan de binnen- als buitenkant, is voorzien van glasfolie. 

 c.	 De	buitenhoeken	van	de	kozijnstijlen	zijn	voorzien	van	een	beschermingsprofiel	of	-lat,	zie	tweede	en	derde	afbeelding	

  hieronder.

 d.	 Lateislabben/DPC-folie	vastzetten	(opgerold)	aan	het	kozijn,	zie	de	eerste	afbeelding.

 

 Let op! Heembeton is niet aansprakelijk voor schade en/of breuk aan de kozijnen en/of de beglazing, ontstaan tijdens 

 opslag en/of transport.

 Bevestiging DPC-folie en/of lateislabbe      Beschermingsprofiel      Beschermingslat

 

.

Scharnier
min. 10 mm

Beschermingslat
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8. Codering kozijnen  
 a.	 Deze	moeten	eenvoudig	zijn	en	bestaan	uit	maximaal	5	karakters	(bv.	merk	A01	of	223	of	B01sp)	én	geprint	op	een	

	 	 sticker	(dus	niet	handgeschreven)	met	een	unieke	typecodering	én	voorzien	van	het	6-cijferig	werknummer	van	

	 	 Heembeton.	De	sticker	dient	zichtbaar	te	zijn	op	de	zijkant	van	het	kozijn	(leesbaar	vanaf	de	kop	van	de	bok).	

  Let op! Sticker moet weersbestendig zijn. 

 b. Het kozijnmerk mag geen andere tekens dan cijfers of letters bevatten.

 c. Uniek wil zeggen beeld- of spiegelbeeld uitvoering, maar ook als gevolg van kleur, glasdikte, hang- en sluitwerk, 

  ventilatieroosters, enzovoort.

 d.	 Het	gewicht	(max.	600kg)	van	kozijn	incl.	alle	toebehoren	dient	te	zijn	vermeld	op	de	sticker.
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9.  Hijsen kozijnen 
 De kozijnen worden staande opgeslagen, het assembleren gebeurt horizontaal. Bij horizontale assemblage wordt het 

	 kozijn	vanuit	verticale	stand	gekanteld,	dit	betekent	dat	de	hijsvoorziening	hierop	moet	zijn	berekend.	Tijdens	de	

	 assemblage	worden	de	(beglaasde)	kozijnen	op	bokken	verplaatst	met	behulp	van	heftrucks	en	bovenloop-	of	

 portaalkranen. In verband met het veilig werken stelt Heembeton de volgende eisen:

 a. De zijkanten van het kozijn moeten aan de bovenkant voorzien zijn van hijsvoorzieningen, die berekend zijn op het 

  gewicht van het kozijnpakket.

 b.	 De	hijsvoorziening	moet	voorzien	zijn	van	een	certificaat.

 c. De hijsvoorziening wordt niet verwijderd door Heembeton.
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10.  Niet te assembleren kozijn(delen) 
 a. Kozijnen mogen niet aan de onder- en/of bovenzijde van het betonelement uitsteken.

 b. Kozijnen kunnen alleen geassembleerd worden op sparingen over de betonnen onder- en of bovenlatei. Voor 

	 	 maatvoering	van	oplegvlakken,	zie	tabel	in	hoofdstuk	12.c.		

 c.	 Aan	weerskanten	van	het	betonelement	is	de	penantbreedte	minimaal	300	mm	(i.v.m.	bevestiging	middels	pen	

	 	 in	slede).

11.    Toleranties positionering kozijn op sparing
 

 Heembeton hanteert de volgende toleranties:

 

 a. Vanuit de binnenzijde is het kozijn in de breedte verdeeld over de sparing  

 

 

 Een goede verdeling wordt mede bepaald door het aansluitdetail:

 

 b.	 Tussen	de	sparingen	onderling	geldt	het	volgende:

       

	 	 	 	 	 	 	 	 	 *	=	1	of	2	stoot-	of	lintvoegen:	tot	3	mm

 Let op! Het kozijn is geassembleerd door vanaf de bovenzijde van het element te meten.

 

Kozijnstijl Toleranties
tot 15 mm
>15 mm

+/- 2 mm
+/- 3 mm

kozijnstijl  0 kozijnstijl  5 stelruimte 

Voorkeur 

kozijnstijl 
15 mm

Aftimmeren

Gelijk =
niet gelijk Sponningmin.
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12.  Methode van bevestigen 

 a.	 De	verankeringsafstanden	d.m.v.	ingestorte	schroefhulzen	rondom	zijn	volgens	de	KVT	2016-richtlijnen.

 b.	 Heembeton	voorziet	de	kozijnen	van	afdichtingsband	van	10	mm	breed	‘werkende	compressie	van	maximaal	4	mm’.

 c. De assemblage van het kozijn vindt plaats door middel van onderstaande beugels.

Ondersteuning 
spouwlat

Min. maat onderlatei 170 mm 250 mm

Type

Posities schroefhulzen voor bevestiging beugels.

Bij kunststenen onderdorpels en puien wordt de h.o.h. 
afstand van de onderbeugels verkleind naar 400 mm.

 Let op! U dient de onderbeugels zélf te schroeven 
aan het kozijn.

Het oplegvlak van het kozijn op het binnenspouwblad bepaalt de positie van de schroefhuls, volgens onderstaande tabel.

80

80 – 124 mm

125

125 – 149 mm

150

150 – 174 mm

175

175 – 199 mm

200   

200 – 250 mm

20 - 40 mm

41 - 50 mm

51 - 60 mm

61 - 70 mm

Oplegvlak

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Afstand schroefhuls tot sparing

Klembeugel voor zij- en bovenkanten
waarbij de minimale latei- en/of
penantafmeting 170 mm is.
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 d.	 Om	de	(luchtdichte)	aansluiting	aan	de	onderzijde	van	het	kozijndetail	te	borgen,	dienen	de	onderbeugels	

  vastgeschroefd te worden. Let op! U dient de onderbeugels zelf vast te schroeven aan het kozijn.

 e. Het oplegvlak van het kozijn op het binnenspouwblad bepaalt de positie van de schroefhuls, volgens  

  onderstaande tabel.

 

 Maatvoering oplegvlakken:

13.  Overige uitgangspunten en voorwaarden 

 a. De verantwoordelijkheid van Heembeton beperkt zich tot het assembleren van de kozijnen en niet tot het kozijn zelf.

 b. Heembeton is alleen aansprakelijk voor directe schade voor zover die tijdens de verwerking ontstaat en voor zover 

  de schade aan haar toegerekend kan worden. De aansprakelijkheid geldt tot een maximum van de opdrachtsom voor 

  de kozijnassemblage. 

 c. Met betrekking tot de juiste aantallen, uitvoering, kwaliteit, tijdige levering en dergelijken, vervult Heembeton alleen een 

  signalerende functie. De opdrachtgever van Heembeton blijft ten alle tijden verantwoordelijk.

 d. De opdrachtgever van Heembeton dient rekening te houden met een eventueel lagere belading van de 

  transportslede van Heembeton ten gevolge van het geassembleerde kozijn op het betonelement.

 e.	 Afwijkingen	en/of	kosten	kunnen	voor	de	opdrachtgever	geen	aanleiding	zijn	tot	herziening/annulering	van	de	

  overeenkomst.

 f.	 Afwijkingen	op	de	Heembeton	kozijnassemblagevoorwaarden	zijn	van	invloed	op	prijs	en	planning.

 g. Deze kozijnassemblagevoorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de contractstukken. In geval van 

  tegenstrijdigheden in de contractstukken met betrekking tot het onderwerp “kozijnassemblage”, prevaleren deze 

  Heembeton kozijnassemblage voorwaarden.

Oplegvlak Afstand schroefhuls tot sparing
20-40 mm   70 mm
41-50 mm   80 mm
51-60 mm   90 mm
61-70 mm 100 mm

oplegvlak	(indien	
groter dan maat 
kozijnverankering ook 
vergroten)
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Voor meer informatie 
kunt u contact met ons 
opnemen

Vaartweg	131
8243	PD	Lelystad

Boerdijk 30
7844	TC	Veenoord

+31	591	551	763	
info@heembeton.nl

Datum 01-04-2021


