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STAPPENPLAN 
PEFC KEURMERK-GEBRUIK  
VOOR RETAILERS & DEALERS  
Twee eenvoudige stappen geven je toegang tot de PEFC logo’s en labels. 

 

Retailers en dealers die PEFC-gecertificeerde artikelen, kant-en-klare producten, kopen van 

PEFC-gecertificeerde bedrijven en deze verkopen, kunnen op een simpele wijze het PEFC 

keurmerk inzetten voor hun communicatie naar de consument toe. 

 

STAP 1: WORD LID VAN PEFC NEDERLAND 

Als je lid bent van PEFC Nederland krijg je na het ondertekenen van de keurmerkovereenkomst 

toegang tot de online Label Generator. Met deze online tool kan je gemakkelijk de juiste PEFC 

logo’s en labels creëren. Door deze  via de Label Generator te maken en de bestanden (EPS, 

PNG of PDF) niet te wijzigen voldoe je aan alle regels omtrent keurmerkgebruik. Bovendien 

worden de gecreëerde labels online opgeslagen waardoor je gemakkelijk de eerder gemaakte 

labels weer kan downloaden en inzetten.  

 

STAP 2: AAN DE SLAG 

Door het PEFC logo en label te communiceren in jouw brochure of op jouw website, informeer je 

de consument, jouw klanten, over jouw voorkeur voor duurzaam materiaal uit een onuitputtelijke 

bron.  

Want alleen als producten van hout en papier het duurzaamheidscertificaat van PEFC hebben, 

staat vast dat het materiaal uit een duurzaam beheerd bos komt waar geoogste bomen worden 

vervangen door nieuwe exemplaren.  

 

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; 

 De bescherming van de rechten en het welzijn van mensen die in het bos en de 

handelsketen werken; 

 Werkgelegenheid voor lokale bevolking; 

 Dat bossen CO2 blijven afvangen en opslaan. 

 
Ieder PEFC lid ontvangt een uniek licentienummer. Dat nummer staat  in de Label Generator als 

je inlogt en is online op te zoeken in de openbare internationale database. Voor retailers 

en dealers is het mogelijk het mini-label zonder licentienummer te plaatsen, mits het 

product  fysiek wél het on-product logo met het licentienummer van de leverancier heeft. 

Het mini label kan gebruikt worden in communicatie als het promotionele label op een 

(andere) plek van de communicatie uiting staat en uitleg geeft over het PEFC keurmerk. 

Voor het promotionele label zijn er verschillende teksten mogelijk.  

                                       
het mini label 

https://pefc.nl/lid-worden-van-de-vereniging-pefc-nederland/
https://pefc.nl/wp-content/uploads/2023/04/1.-Contract-voor-PEFC-Keurmerk-Gebruik.pdf
https://lg.pefc.org/login
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VOORBEELDEN VAN UITLEG: 

Kort: Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten 

afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.  

Lang: Het PEFC keurmerk is opgericht om wereldwijd duurzaam bosbeheer te stimuleren bij 

boseigenaren en het inzetten van duurzaam hout en houtproducten als papier in de 

handelsketen door bedrijven en het gebruik ervan door consumenten. Hoe hoger de vraag naar 

PEFC-gecertificeerde producten, des te meer boseigenaren ervoor zullen kiezen om ook hun 

bos duurzaam te beheren. 

 

CONTROLE 

PEFC Nederland controleert een keer per jaar of het keurmerkgebruik correct wordt uitgevoerd. Bij 

een allereerste gebruik is controle vereist, hiervoor kan je jouw communicatie uitingen sturen aan 

info@pefc.nl. Aan deze controles hangen geen extra kosten omdat jouw organisatie lid is van de 

vereniging PEFC Nederland.  

WE HELPEN JE GRAAG OP WEG 
Om je op weg te helpen komen we graag naar je toe, we begeleiden je dan bij het van start gaan en 

het in gebruik nemen van de Label Generator. Ook informeren we je over Point Of Sale en andere 

materialen die beschikbaar zijn voor communicatie naar de consument. 

BEDANKT 
Door het in- en verkopen van PEFC-gecertificeerde producten hout, papier en karton, reageer je op 

de klimaatsituatie en help je 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.  

Zo zorgen we samen voor onze bomen en bossen en houden deze in stand. 

Bedankt! 

 

“Intergamma streeft ernaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, als 
middel om de toegang tot materiële welvaart voor toekomstige generaties te 
waarborgen. PEFC-gecertificeerd hout past heel goed in dit voornemen. De grondstof is 
herbruikbaar, recyclebaar en hernieuwbaar” 

 

 
 

PEFC. SAMEN VOOR ONZE BOMEN EN BOSSEN 

 

PEFC Nederland  
030 693 0040  
    info@pefc.nl 
pefc.nl/retailer 

mailto:info@pefc.nl
mailto:info@pefc.nl
https://pefc.nl/retailer

