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Contacten midden- en kleinbedrijf (groepsmanager en adviseur) 

voor het behalen van het PEFC Chain of Custody certificaat  
Midden- en kleinbedrijf (max totale jaaromzet van 9 mln CHF ≈ 8,3 mln Euro en max 50 

voltijdbanen) kan het PEFC-certificaat behalen via één van onderstaande organisaties 

(alfabetische volgorde). Zij staan los van PEFC. Via hen neemt een bedrijf deel aan een PEFC-

groepcertificaat, dat is voordeliger en alleen toegestaan voor midden- en kleinbedrijf. De 

erkenning van het PEFC certificaat voor het bedrijf dat zich hierbij aansluit is hetzelfde als 

wanneer een bedrijf individueel een certificaat behaald via een certificerende instelling (zie kopje 

‘Certificerende instellingen’ beneden): 

 

 [Alioth] Advies & Projectmanagement 

T 064 612 0176 (Björn Wevers) 

www.alioth-support.nl/, 

info@alioth-support.nl 

 

 Bouwbinder  

T 010 202 5029 (Wim Arnoldus) 

www.bouwbinderdiensten.nl 

info@bouwbinder.nl 

 

 DuraCert  

T 057 062 0801 (Bert de Jong) 

www.duracert.com 

info@duracert.com 

 

 Ingenieursbureau Evan Buytendijk   

T 055 301 4754 

www.evanbuytendijk.nl 

info@evanbuytendijk.nl 
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 Phylum B.V. 

T 072 747 0101 

www.phylum.nl    

info@phylum.nl  

 

Adviseurs voor het behalen van het PEFC Chain of Custody 

certificaat 
Voor advies neemt u contact op met één van bovengenoemde contacten of onderstaande 

adviseurs: 
 

 [Alioth] Advies & Projectmanagement 

T 064 612 0176 (Björn Wevers) 

www.alioth-support.nl/, 

info@alioth-support.nl 

 

 Bl@ns | BeCertified 
T 06 40905132 (Michiel Blans) 
m.blans@becertified.nl 

 

 Borgman Beheer Advies 

T 031 776 9045 

www.borgmanbeheer.nl 

info@borgmanbeheer.nl   

 

 Bouwbinder  

T 010 202 5029 (Wim Arnoldus) 

www.bouwbinderdiensten.nl 

info@bouwbinder.nl 

 

 DuraCert  

T 057 062 0801 (Bert de Jong) 

www.duracert.com 

info@duracert.com 

 

 Dienstencentrum 

T 020 543 5688 

www.dienstencentrum.com 

r.glashouwer@dienstencentrum.com  
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 eLigna 

T 0641 472 355 (Frida van der Veen) 

www.eLigna.nl 

Post@eLigna.nl 

 

 FORM International 

T 038 444 8990 

www.forminternational.nl 

info@forminternational.nl 

 

 Ingenieursbureau Evan Buytendijk   

T 055 301 4754 

www.evanbuytendijk.nl 

info@evanbuytendijk.nl 

 

 Phylum B.V. 

T 072 747 0101 

www.phylum.nl    

info@phylum.nl  

 

 Ruud de Boer Project- en Organisatiebureau B.V. 
T 06-435635561 
www.houtcertificering.nl 
info@houtcertificering.nl 

 

 SHR 

T 031 746 7366 

www.shr.nl 

info@shr.nl 

 

 

 

Certificerende instellingen voor het behalen van het PEFC Chain 

of Custody certificaat 
Bedrijven die zich niet bij een groep willen aansluiten of dat niet mogen vanwege een te grote 

jaaromzet (meer dan 8,3 mln Euro) nemen contact op met een certificerende instelling: 
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 Alko-Cert GmbH 

tel: +49 711 8498740, K.Schilpp@alko-cert.de 

www.alko-cert.de   

 

 Control Union Certifications 

tel: 038-4260100, gstegeman@controlunion.com 

www.controlunion.com  

 

 Det Norske Veritas AS 

tel: +47 971 76598, siri.bakken@dnv.com 

www.dnv.com  

 

 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 

tel: +49 (0)30 75621152, miriam.sahl@dincertco.de 

www.dincertco.de  

 

 DNV Business Assurance 

tel. 010-2922700, frida.van.der.veen@dnvgl.com 

www.dnvba.nl  

 

 Holzforschung Austria 

tel: +43 1/798 26 23-0, hfa@holzforschung.at 

www.holzforschung.at  

 

 NEPCon 

tel: 06 19177749, netherlands@nepcon.net  

www.nepcon.net   

 

 Scientific Certification Systems (SCS) 

tel: +1 510 452 8017, edockray@scscertified.com  

www.scscertified.com   

 

 SGS Nederland BV 

tel: 0181-693333, nl.hout@sgs.com 

www.nl.sgs.com/houtenpapier  

 

 SKH 

tel: 0317-453425, mail@skh.org 

www.skh.org 
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 TUEV Nord Cert GmbH 

tel: +49 511 986 2640, Whirtz@tuev-nord.de 

www.tuev-nord-cert.com 
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