Zekerheid
inbouwen

Hét kenmerk van
perfect houtwerk

Bouwen en wonen zonder
zorgen
Zorgeloos bouwen. Zorgeloos wonen. Zekerheid is waar we naar streven.
Zorgeloos bouwen, snel, soepel, op tijd en volgens afspraak het beloofde kunnen opleveren. Liefst
nog overtreffen we de verwachtingen daarbij. Bewoners die veilig, betrouwbaar en prettig kunnen
wonen, omdat het gewoon goed geregeld is.
Met hout kan het. Je kunt er letterlijk en figuurlijk op bouwen. Hout is het mooiste materiaal dat de
natuur ons biedt. Dan wil en moet je er wel zeker van kunnen zijn dat het toegepaste hout honderd
procent voldoet. Qua kwaliteit, prestatie, toepassing en duurzaamheid.
Zo zijn ontwikkelaars, corporaties, architecten en bouwers zeker van de beste materialen, producten en
kwaliteitsborging om de gehele gebouwschil naar wens te creëren. En ervaren bewoners en gebruikers
maximaal woon- en werkgenot zonder veel onderhoud.
Maak daarom kennis met HOUT100%.
HOUT100% is hét kwaliteitsmerk voor bouwen met hout. Voor houten
geveltoepassingen in de bouw. Een merk dat daarnaast ook staat

productzekerheid
exploitatiezekerheid

voor de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland. En voor
de zorgeloze zekerheid van hout als veilig en duurzaam kwaliteitsbouwmateriaal. Daar maken we ons iedere dag hard voor.

prestatiezekerheid

Zeker van kwaliteit
HOUT100% is hét kwaliteitsmerk omdat we onszelf als aangesloten bedrijven strenge
kwaliteitsnormen opleggen. Die we in de vorm van zekerheidspakketten toepassen in
de praktijk. Biedt iemand u zekerheden tot wel 15 jaar? Dan krijgt u ze ook. Zeker!
Voor deuren, gevels, ramen en kozijnen.
Daarnaast blijven we als samenwerkende HOUT100%-bedrijven in de toekomst
investeren. Door met verbeteringen in te spelen op wensen en eisen van de consument,
opdrachtgevers en overheid. Opgebouwde kennis houden we niet voor onszelf. Die delen
we, zodat we als branche samen continu kunnen werken aan kwaliteitsverbetering.
Als branche zorgen we zo voor vertrouwen in bouwen met hout.
Dat is waar we het allemaal voor doen.

100% vakwerk

100% perfectie

100% zekerheid
100% veiligheid

100% duurzaam

100% vernieuwing

RUIM 35 JAAR FOCUS
OP KWALITEIT.
HOUT ZIT IN ONS DNA.

HOUT100% is geen nieuwkomer
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We richten de Stichting Garantie voor Timmerwerk (SGT) op. De doelen zijn helder
en simpel: kwaliteitsverbetering en vertrouwen creëren tussen de fabrikant
(van houten gevelelementen) en de afnemer. Zowel particulier als professioneel.
Kwaliteit en vertrouwen staan dus al centraal.
SGT ontwikkelt zich in 30 jaar tot een erkend instituut. Het biedt langdurige zekerheid
op kwaliteit en functionaliteit van kozijnen, ramen en deuren van hout. Vernieuwend
is de inspectie van houten gevelelementen tijdens productie én verwerking, tijdens de
bouw. Met dit streven naar perfectie bouwt de stichting vertrouwen op.
SGT volgt de veranderende markt en besluit een nieuw label in de markt te zetten,
passend bij de huidige tijd en ontwikkelingen.

2018

HOUT100% is breed in de markt geïntroduceerd. Het kwaliteitskeurmerk wil
toonaangevend zijn met kwaliteitsborging van en zekerheden voor de gehele
gebouwschil. Daarnaast wil het een betrouwbare partner zijn voor alle bouwpartijen.
Dit op basis van kennis en handhaving van een hoge kwaliteitsstandaard, van ontwerp
tot onderhoud.

HOUT100% voor wie?
Alle bouwpartijen
Zekerheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn belangrijk voor
opdrachtgever, ontwikkelaar en aannemer. We bieden kwaliteitsen functionaliteitscontrole van houten gevelelementen afkomstig van
HOUT100%-bedrijven. Tijdens het productie- en verwerkingsproces,
bij een oplevercheck en tijdens de gebruiksfase. En alles is
controleerbaar. Transparant dus.
Ook kunt u in de gebruiksfase onderhoud overlaten aan de HOUT100%bedrijven. Zo heeft u meteen een duidelijk beeld van de ‘total costs of
ownership’. De aansprakelijkheid in de bouw verandert. Met HOUT100%
bent u alvast goed voorbereid.

De ontwerper en architect
U streeft naar perfectie. Wij ook. De ontwerpvrijheid met hout is enorm.
Daarbij gaat u uit van de hoogste standaard en kwaliteit voor uw ontwerp
specificaties. Met HOUT100% werkt u gegarandeerd met de beste hout
verwerkende bedrijven van Nederland.

duurzaam hout voorlaksysteem af fabriek aflaksysteem af fabriek
glas af fabriek bouwplaats-check certificatie instelling opslag op bouwplaats
plaatsen tegen bouwkundig kader opleveringscheck onderhoudscheck

De bewoner of gebruiker
Dankzij hout zit het met duurzaamheid en uitstraling van uw woning
of gebouw wel goed. U wilt zorgeloos en comfortabel wonen en werken.
En dat moet zo blijven, zonder veel onderhoud aan houten gevels, deuren
en kozijnen.
Met een HOUT100%-certificaat is dit afgedekt. U heeft dan een product
gemaakt van hout uit verantwoord beheerde bossen, de kwaliteit is
controleerbaar en geborgd en dankzij de zelf gekozen periode van
onderhoud, kunt u ook na de aankoop zorgeloos wonen of werken.

BEWONER AAN HET WOORD
‘Dit is ons eerste echt nieuwe huis. We willen de zekerheid dat we zo
optimaal mogelijk kunnen genieten van ons ‘droomhuis’. Voor onze kozijnen
en deuren hebben we daarom gekozen voor het HOUT100%-merk. Je kunt
kiezen voor verschillende zekerheidspakketten. Wij hebben gekozen voor
het pakket met 15 jaar zekerheid, inclusief onderhoud. Ik hoef me dus geen
zorgen te maken de komende jaren. Wat een heerlijk gevoel!’

HOUT100%-LEVERANCIERS
GEBRUIKEN ALLEEN HOUT
UIT VERANTWOORD
BEHEERDE BOSSEN.

10 jaar
product
zekerheid

10 jaar
+ prestatie
zekerheid

15 jaar

+ exploitatie
zekerheid

10 JAAR

10 JAAR

15 JAAR

Productzeker

Product- & prestatiezeker

Product-, prestatie- en exploitatiezeker

• Duurzaam hout
• Voorlaksysteem af fabriek
•	
Bouwplaats-check HOUT100%
(steekproefsgewijs)

• Duurzaam hout
• Voorlaksysteem af fabriek
• Aflaksysteem af fabriek (optioneel)
• Voorzien van glas af fabriek
•	
Bouwplaats-check HOUT100%
(steekproefsgewijs)

• Duurzaam hout
• Aflaksysteem af fabriek (optioneel)
• Voorzien van glas af fabriek
• Opslag op de bouwplaats
• Plaatsen tegen bouwkundig kader
•	
Bouwplaats-check:
certificatie-instelling (SKH)
• Opleveringscheck
• Onderhoudscheck HOUT100%

Keuzevrijheid in
zekerheid
De drie zekerheids-labels staan voor 10 tot 15 jaar kwaliteitszekerheid.
U heeft keuze op het gebied van productzekerheid, prestatiezekerheid
én exploitatiezekerheid. Met ieder bijbehorende strenge
kwaliteitsnormen en kwaliteitschecks.
Ga voor het label dat het beste past bij uw situatie, met de zekerheid
die u wenst. De bij HOUT100% aangesloten timmerfabrikant levert de
toegevoegde waarde van het door u gekozen zekerheidslabel. Zodat u
precies weet waar u aan toe bent.

‘Kwaliteit is wat ons bindt.
Vakmensen, topkennis van de
techniek en perfect hout.’
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VISIE
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100% klaar voor de
toekomst met houten
kozijnen, ramen en
buitendeuren
Wat heeft u aan ons? Nu en in de toekomst? HOUT100% is het kwaliteitsinstituut voor
houten gevelelementen en complete geveltoepassingen, binnen de gehele gebouwschil.
Iedereen die aangesloten is of met ons samenwerkt, draagt bij aan onze hoge standaard
op het gebied van betrouwbaarheid, transparantie en zekerheid. En dat is aantoonbaar
en controleerbaar.
HOUT100% wordt gezien als kwaliteitskeurmerk voor de gehele houten gebouwschil.
Voor alle bouwpartijen zijn we dé betrouwbare partner, dankzij onze kennis en een hoge
kwaliteitsstandaard, van ontwerp tot onderhoud. En voor de consument en gebruiker,
die 100% mogen vertrouwen op houten kozijnen, ramen en buitendeuren.

HOUT100% bedrijven en
klanten aan het woord

aantoonbare
kwaliteitsborging
werk uit
‘Het proces van

neemt een hoop

handen van de bouwende aansprakelijke partij.’

‘Exploitatiekosten

zijn inzichtelijk en je

kunt zelf een termijn kiezen.’
‘Bij HOUT100% kun je ook terecht met vragen van

technische aard.’
‘Aan de hand van het

certificaat is de producent

eenvoudig te achterhalen.’
‘Ze hebben goede

verwerkingsvoorschriften beschikbaar!’

‘Zelfs het

reguliere onderhoud aan
gevelelementen wordt verzorgd.’

‘Fijn, die
‘Het zijn echt

bestekservice!’

strakke en inzichtelijke procedures.
Dan weet je gewoon dat het goed zit.’

‘De

samenwerking met de

HOUT100%-bedrijven is echt top.’

hoge eisen.
Daardoor weet je ook dat de kwaliteit geborgd is.’

‘Je kunt je niet zomaar aansluiten bij HOUT100%. Ze stellen

‘Je hebt

altijd de zekerheid dat aantoonbaar duurzaam
hout wordt gebruikt. Die

zekerheid is prettig.’

‘HOUT100% en de aangesloten bedrijven
Zo leer ik altijd bij, het scheelt

delen kennis.

tijd en het voorkomt fouten.’

Wij denken graag met u mee tijdens
ontwerp-, bouw- en gebruiksfase.
Vragen? Bel 035 678 12 72.

HOUT100%
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
035 678 12 72
info@hout100procent.nl
hout100procent.nl

