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1. INLEIDING 
 
Om tot een goede kozijnmontage te komen dienen er een aantal zaken in het voortraject goed te worden 
afgestemd. In dit document hebben wij, Spaansen Bouwsystemen, de belangrijkste items met een aantal 
praktijkvoorbeelden weergegeven. 
 

2. LEVERTIJD, DOCUMENTEN, OVERLEG 
 

 De definitieve kozijntekening (dwg en pdf), dient voor de start van het 
tekenwerk van de casco door de werkvoorbereiding van Spaansen 
Bouwsystemen zijn ontvangen. 

 Detaillering dient conform standaarddetaillering (zie figuur 1) of door 
Spaansen goedgekeurd projectdetail te zijn.  

 De kozijnen dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de montage van het casco 
bij de fabriek van Spaansen (Lange Lijnbaan 60 in Harlingen) te zijn 
afgeleverd conform de projectplanning (per bouwfase).  

 Let op: dit houdt in dat ca. 12 weken voor het start montage de kozijnen 
moeten zijn ingekocht zodat de kozijnleverancier kan beginnen met zijn 
engineering. 

 De kozijnen dienen te worden afgeleverd met leesbare vrachtbon waarop 
aantallen per merk staan vermeld. 

 Alleen de door Spaansen te monteren kozijnen toeleveren, niet te  
monteren kozijnen als zodanig merken op de kozijntekening. 

 Levering van de kozijnen kan uitsluitend op werkdagen tussen 7.00 en 
15.00 uur. 
 

 

3. 2. LEVERINGSCONDITIES 
 

 De bokken dienen geschikt te zijn voor verplaatsing met heftruck           
Max. 3,5 Ton (zie foto) met verzamelstaat per bok met bokinhoud. 
Voorzien van projectomschrijving + bloknummer + ordernummer Spaansen 
Bouwsystemen. 
 

De kozijnen dienen: 

 per stuk vastgezet te zijn; 

 te worden aangeleverd per blok, per bouwlaag; 

 elk uniek merk vanaf de buitenzijde van de bok bereikbaar; 

 verschillende merken dienen naast elkaar te worden gezet; 

 dusdanig verankerd te zijn dat bij het lossen van een individueel kozijn de 
overige kozijnen stabiel blijven staan; 

 in plaatsingspositie op de bok (spouwlatzijde = buitenzijde bok en 
onderkant op de bok = onderkant montage); 
 

Foto 1 

Figuur 1 Standaard detail 
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 te worden voorzien van doelmatige en gecertificeerde hijsvoorzieningen  
op de zijstijlen, deze worden niet verwijderd (zie foto 2); 

 kozijnen > 5 m² dienen te worden voorzien van stalen hijsvoorzieningen 
welke geschroefd zijn; 

 toelevering van losse kozijnonderdelen en toebehoren is niet toegestaan; 

 folies en/of slabben mogen niet worden vastgezet ter plaatse van de 
bevestiging klickers of BAT-hoeken; 

 de kozijnen worden buiten opgeslagen. 
 

4. KOZIJNMERKEN 
 

 Elk uniek kozijn (vorm, kleur, gespiegeld, ventilatierooster) krijgt een ander 
merk, exact conform de kozijntekening. 

 Ook getekend en gespiegeld is uniek.  

 De codering van merken graag zo kort mogelijk houden. Dit vergroot de leesbaarheid en verkleint de 
foutkans. 

 Het kozijnmerk dient goed leesbaar (bij voorkeur niet handgeschreven) aan de onderkant en 
buitenzijde van de linker zijstijl (bij twee kozijnen naast elkaar aan de buitenzijde van de bok) van het 
kozijn te staan door middel van een label.  

 Op dit label dient ook het bloknummer plus het 5-cijferige projectnummer van Spaansen te worden 
gezet. 

 

5. KOZIJNDETAILLERING 
 

 Op de kozijntekening dient de maximale kozijndiepte te zijn 
vermeld.  

 Bij toepassing van hoeken dienen de 90x90 hoekjes (zie foto 3) 
door de kozijnleverancier te zijn aangebracht, tenzij met de 
opdrachtgever anders overeengekomen. 

 Positie en verankering van de hoekjes conform actuele KVT 
(Kwaliteit Van Timmerwerk): 

o 1-2 mm terughouden van de spouwlat; 
o geen hoekjes aan de onderzijde van het kozijn plaatsen. 

 Bij toepassing van de klemhoekjes (foto 4) de sleuf in de spouwlat 
volgens detaillering (figuur 1). De klemhoekjes worden door 
Spaansen aangebracht. 

 De kozijnleverancier brengt de compriband volledig aan, minimaal 
10 mm vanaf dagkant elementsparing: 

o bij standaard type (15x3 mm) wordt deze bij een overlap 
van 25 mm langs de buitenrand van de spouwlat 
aangebracht; 

o de kozijnleverancier dient een extra rol(len) combiband 
mee te sturen om eventuele gebreken voor de montage te kunnen herstellen. 

 De compriband geeft zonder verdere nabewerking geen luchtdichtheidsgarantie. 

Foto 2 

Foto 3  

Foto 4 
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6. ONDER- EN BOVENDORPELS EN STIJLEN 
 

 Bij schuifpuien, dubbele deurkozijnen, kozijnen met 
laagreliëfdorpels e.d. worden t.p.v. de onderdorpels kozijnhoeken 
type 150x100x70x4 door Spaansen Bouwsystemen aangebracht om 
doorbuiging te voorkomen (zie foto 5).  

 De onderdorpels dienen maximaal 100 mm uit de hoeken een 
ondersteuning te hebben om doorbuiging te voorkomen. De 
onderlinge afstand tussen de ondersteuningen bedraagt maximaal 
700 mm. 

 Bij elementen waar geen beton onder het kozijn komt, kan men 
een ingestort profiel (foto 6) laten opnemen wat het kozijn 
opvangt (let op meerprijs).  

o Detail dient hierop te worden afgestemd. 
o Indien geen ondersteuning kan het kozijn niet gemonteerd 

worden op de productie locatie. 
o Indien in overleg wordt besproken deze wel te monteren 

(bijvoorbeeld deuren of melkmeisjes kozijnen of het kozijn 
bewust hoger) dient de aannemer deze in het werk na te 
stellen en te ondersteunen om doorzakken van de dorpel 
te voorkomen.  

 
 

Plaats van verankeringsmiddelen in stijlen en bovendorpels 

Breedte/hoogte 
kozijn 

Afstand verankeringsmiddel tot hoek Onderlinge afstand verankeringsmiddelen 

 Minimaal Maximaal Minimaal  Maximaal 

 < 450 mm 50 mm 100 mm 100 mm 700 mm 

 > 450 mm 50 mm 100 mm 150 mm 700 mm 

 

7. OVERIGE UITGANGSPUNTEN 
 

 Gemonteerde kozijnen dienen altijd door de opdrachtgever te worden gecontroleerd en mogelijk te 
worden nagesteld. Met name de draaiende delen dienen voor verdere bewerkingen (metselwerk) 
nagekeken / nagesteld te worden.  

 Het afwijken van deze instructie kan uitsluitend na overleg met Spaansen Bouwsystemen en kan een 
prijsconsequentie tot gevolg hebben. 

 
 
 

Foto 5 

Foto 6 


