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Toelichting

Om te voorzien in een neutrale klasse-aanduiding in de normen NEN 5088 en 2e Ontwerp NEN 5089, wordt dit
correctieblad uitgegeven.

In NEN 5088, 2e druk, december 1994, geldt de volgende correctie:
blz. 21

or

Vervang tabel 1 door:

Tabel 1: Relatie tussen de kwaliteitscategorie en de aanduiding hiervan
voor hang- en sluitwerk, volgens 2e Ontwerp NEN 5089
Aanduiding
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

In NEN 5088, juli 1994, is ten onrechte de indruk gewekt dat producenten zelfstandig en eigener beweging kunnen beschikken over het al dan niet aanbrengen van de in de norm vermelde merktekens. Deze merktekens zijn
door merkenrecht beschermd eigendom van de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG). Deze
merktekens kunnen derhalve alleen door tussenkomst van SKG worden aangebracht.

***

Normcommissie 353 064 ”Deuren, ramen, vliesgevels”

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag
zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is
op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of
de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met
toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of
daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze
bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt
aan de Stichting Reprorecht.
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Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
015 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
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