
In 7 stappen 100% duidelijkheid 
geven dat je duurzaam hout 
inzet voor jouw bouwproject

Kies gecertificeerde leveranciers en aannemers met het PEFC 
Chain of Custody-certificaat. Je kunt op onze website zoeken 
naar PEFC-gecertificeerde bedrijven.

5. KIES GECERTIFICEERDE 
LEVERANCIERS EN AANNEMERS

Controleer de factuur of pakbon voor 
het hout of houtproduct: ‘100% 
PEFC herkomst’, inclusief 
het PEFC-certificaat-
nummer’ of ‘X% PEFC-
gecertificeerd’, 
inclusief het PEFC-
certificaatnummer’. 
De PEFC-claim kan ook worden 
verstrekt voor gerecycled hout.

6. BIJ AFLEVERING

Breng mensen op de hoogte 
van jouw voorkeur voor PEFC-
gecertificeerd hout en hout-
producten via communicatie 
over jouw activiteiten.

7. PROMOOT JOUW GEBRUIK 
VAN GECERTIFICEERD HOUT 
EN HOUTPRODUCTEN

Dank je! Door PEFC-gecertificeerd hout te gebruiken, 
reageer je op de klimaatsituatie door te helpen 
ontbossing te voorkomen, de CO2-opname te verhogen 
en boseigenaren over de hele wereld te belonen voor 
hun verantwoord bosbeheer en hun investering 
in boscertificering om dit aantoonbaar te maken.

De bescherming van de rechten en het 
welzijn van mensen die in het bos en de 
handelsketen werken;
Werkgelegenheid voor de lokale bevolking;
Dat bossen CO2 blijven afvangen en opslaan.

HET PEFC KEURMERK GARANDEERT
Preventie van ontbossing;
Onderhoud en verbetering van de biodiversiteit;
Bescherming van ecologisch waardevolle 
gebieden;
Bescherming van de rechten van inheemse 
volkeren;

www.pefc.org/
find-certified

Denk aan de vele mogelijkheden bij het voltooien 
van het technisch ontwerp met een technische 
beschrijving van de gebruikte kleuren en materialen.

PEFC-gecertificeerd hout is verkrijgbaar in vele 
variëteiten: van traditioneel houten constructies, 
plaatmateriaal zoals OSB of MDF, panelen en 
Engineered Wood zoals Cross Laminated Timber 
(CLT), Laminated Veneer Lumber (LVL), Glued 
Gelamineerd hout (Glulam).

Engineered Wood is overwegend, zo’n 90%, 
gemaakt van PEFC-gecertificeerde douglas, den, 
spar of lariks en bieden een koolstofarme 
bouwoplossing die ter plaatse kan worden 
gestapeld en een verhoogde bouwsnelheid biedt.

Hout kan ook worden gebruikt voor 
interieurinrichting, bijvoorbeeld vloeren, 
dakspanten, trappen, ramen en deuren.

3. TIJDENS HET WERKEN AAN 
HET TECHNISCHE ONTWERP

Specificeer PEFC-gecertificeerd 
hout en houtproducten in de 
ontwerpfase.

2. TIJDENS DE 
ONTWERPFASE

Specificeer gecertificeerd hout als een 
vereiste in jouw aanbesteding of 
offerteaanvraag. Om een brede keuze 
aan materialen te hebben, raden wij je 
aan om geen houtsoorten te 
specificeren, maar de relevante 
vereiste prestatie-eisen uit te leggen.

4. TIJDENS DE AANBESTEDING

FACTUUR
FA

100%
PEFCORIGIN

1. TIJDENS
KENNISMAKING
Informeer jouw klant over 
de voordelen van het gebruik 
van gecertificeerd hout:

Bomen absorberen ongeveer 
1 ton CO2 per vierkante meter 
tijdens het groeien. Hout blijft 

gedurende de gehele 
levenscyclus CO2 opslaan.

Bouwen met hout heeft 
bewezen gezondheids-

voordelen. Het verbetert het 
binnenklimaat vanwege zijn 

vocht absorberende 
eigenschappen en levert hoge 

akoestische prestaties.

PEFC vereist dat 
boseigenaren hun bossen 

goed beheren, zodat ze nu en 
in de toekomst aanwezig zijn. 

Zo blijven de bossen CO2

opnemen en opslaan.

https://www.pefc.org/find-certified
https://pefc.nl
mailto:info@pefc.nl
https://www.facebook.com/PEFCnederland
https://twitter.com/PEFC_NL
https://www.youtube.com/channel/UCdnzvv1dK-llBAzvSwCTW8Q
https://www.linkedin.com/company/pefc-nederland
https://www.instagram.com/pefckeurmerk/
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