
Na 35 jaar nog
steeds niet verven?

Het kan ...

Vraag voor de zekerheid
altijd naar het 
VKG-lidmaatschap
Niet iedereen in de Kunststof Gevelelementenindustrie is lid van de VKG. Dat wil overigens niet zeggen dat deze bedrijven geen goed 

werk kunnen leveren. Het is echter wel zo dat u op niemand kunt terugvallen wanneer de kwaliteit van het product of het monteren 

daarvan niet aan uw verwachting voldoet. Vraag daarom altijd naar het VKG-lidmaatschap, dan weet u zeker dat u goed zit.

Meer informatie
Controleren of een bedrijf het VKG-keurmerk heeft? 

Antwoord op vragen over leveringsvoorwaarden en 

aanbetalingen? Uw persoonlijke energiebesparing 

uitrekenen? Consumentenervaringen lezen?  

Een gratis informatiepakket aanvragen?  

Het kan allemaal op www.vkgkozijn.nl

Vereniging Kunststof  
Gevelelementenindustrie
Postbus 5086 | 2000 GB Haarlem

T: (023) 551 84 44 | E: info@vkgkozijn.nlKunststof
houdt van  
de toekomst

Kunststof houdt 
van de toekomst

Overtuig uzelf  
en bel voor een afspraak  
of voor meer informatie:

0800 - 255 87 58



Het succes  
van kunststof kozijnen!
Steeds meer mensen kiezen voor kunststof kozijnen. Na de eerste plaatsingen ruim 40 jaar

geleden, heeft een kwart van alle woningen in Nederland kunststof kozijnen. Niet meer dan

logisch als u bedenkt dat de techniek en het uiterlijk van kunststof kozijnen elk jaar weer

verbeteren. De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is er om de consument

informatie te verstrekken en zekerheid te bieden. Kiezen voor kunststof is kiezen voor

kwaliteit en gemak. kortom: kunststof houdt van de toekomst.

Met het VKG-keurmerk
kiest u voor zekerheid
De VKG is de branchevereniging voor bedrijven die kunststoframen en -deuren produceren 

en leveren. Ze voldoen stuk voor stuk aan de strenge voorschriften en kwaliteitseisen en 

worden hierop herhaaldelijk door ons gecontroleerd. Heeft een bedrijf het VKG-keurmerk, 

dan bent u verzekerd van de beste kwaliteit en duidelijke service. Het VKG-keurmerk geeft 

u de garantie dat u een goed product koopt, bij een deskundige en betrouwbare leverancier. 

U ontvangt een verzekeraanbetaling en 10 jaar garantie op de productie en montage van uw 

kunststof kozijnen. Vraag dus altijd naar het VKG-keurmerk en u merkt het verschil zelf.

VKG-zekerheden

• Betrouwbare, professionele leveranciers

• Gecertificeerde producten

• Prettige en duidelijke communicatie

• Financiële zekerheid

• Heldere klachtenprocedure

Voordeliger dan u denkt
De prijs-kwaliteitverhouding van kunststof kozijnen is zonder 

meer goed te noemen. In aanschaf is kunststof vaak tussen de 

10% en 20% voordeliger dan kozijnen uit alternatieve materialen. 

En omdat u nauwelijks onderhoud hoeft te plegen, komt u 

gedurende de hele levenscyclus uit op een besparing van wel 

40%. Ook voor oude, karakteristieke huizen is er altijd een 

passend kunststof kozijn verkrijgbaar dat recht doet aan het huis.

Energiebesparend
De perfecte isolerende werking van de kunststofprofielen zorgt 

voor een hoge energiebesparing. Stilstaande lucht in de open 

kunststofprofielkamers isoleert zeer goed. Door toepassing van 

hoogrendementsglas (HR+ en HR++) zijn kunststof kozijnen 

nog beter geluid- en warmte-isolerend. U houdt niet alleen de 

kou buiten, u zorgt er ook voor dat de warmte binnen langer 

wordt vastgehouden. Dit betekent minder stookkosten, 

dus energiebesparing.

Goed voor het milieu
Kiest u voor kunststof, dan kiest u voor een mooi en duurzaam 

product. Uit recent onderzoek blijkt dat kunststof en aluminium 

kozijnen minstens zo milieuvriendelijk zijn als houten 

kozijnen. Dat komt door het VKG-recyclingsysteem. Een 

gesloten systeem waar alle grondstoffen die gebruikt worden 

in de kunststof kozijnenindustrie ingezameld en gescheiden 

verwerkt worden. Dit garandeert de inzameling en het 

hoogwaardig hergebruik van oude kunststof kozijnen en wordt 

ondersteund door het ministerie van VROM.

Weinig onderhoud nodig
Kunststof kozijnen zijn weerbestendig en vragen weinig  

onderhoud. Nooit meer schuren, plamuren en verven.  

Zo nu en dan de kozijnen afnemen met een natte doek,  

spons of zeem volstaat. U houdt zeeën van tijd over om  

echte leuke dingen te doen.

Goede inbraakveiligheid
Kunststof kozijnen zijn zeer inbraakveilig. Ze zijn vervaardigd 

van een sterk splintervrij PVC en een stalen binnenwerk.  

Verder worden de kozijnen standaard uitgevoerd met een  

meerpuntsvergrendeling. De inbraakwerende kwaliteit van de 

kunststof kozijnen en het hang- en sluitwerk zijn gegarandeerd 

goed. Uw VKG-keurmerkleverancier levert producten die 

voldoen aan de norm voor inbraakwerendheid.

De VKG helpt u

de juiste keuzes maken
De aanschaf van nieuwe kozijnen betekent een forse investering. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed oriënteert en weet wat 

u moet vragen. Welke merken en uitvoeringen er zijn. En welke garanties u hebt. De VKG aangesloten leverancier staat u graag 

met raad en daad terzijde. Hij kan u alles vertellen over de leverings- en plaatsingsprocessen. Bijvoorbeeld over de VKG-keurmerk-

opleveringcontrolelijst, bedoeld om u extra rust en zekerheid te geven. Op www.vkgkozijn.nl kunt u uw energiebesparing uitrekenen 

en een handig stappenplan downloaden met alle zaken waar u aan moet denken wanneer u nieuwe kozijnen overweegt.

De voordelen van 
kunststof kozijnen  
met het VKG-keurmerk


