
 

 

DRUKKEN MET DUURZAAM PAPIER DOE JE GEWOON! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Drukken met duurzaam papier is niet alleen een trend, steeds meer opdrachtgevers eisen het!  

Papier en karton gebruikt iedereen, elke dag weer. De grondstof ervoor is hout, een milieuvriendelijk, CO2 

neutraal en hernieuwbare grondstof. Zeker als het uit duurzaam PEFC-gecertificeerde bossen afkomstig is. 

Door met PEFC™ gecertificeerd papier te werken en in het bezit te zijn van een PEFC Chain of Custody 

certificaat toon je dat ook jouw bedrijf duurzaam bezig is. Tevens draag je bij aan de bescherming van de 

natuur en de gezonde en veilige werkomstandigheden wereldwijd van arbeiders in het bos en de 

handelsketen als je aantoonbaar met duurzaam PEFC gecertificeerd papier werkt.  

 

 

  Het PEFC-keurmerk geeft garantie van de duurzame herkomst van hout, papier en karton.  

Dit is erkend door 

 de Europese Unie. PEFC is opgenomen in de Green Public Procurement criteria. 

 de Nederlandse Overheid. PEFC is opgenomen in het Duurzaam Inkoop Beleid van de overheid. 

 EU-Ecolabel. PEFC is opgenomen in de criteria van het EU-Ecolabel.  

 Cradle2Cradle. Het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse  

                markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos. 

 Wereldwijd zijn er veel organisaties die zich gecommitteerd hebben duurzaam bosbeheer te  

                stimuleren, zoals: - het Consumer Goods Forum,  

                                             - de World Business Council for Sustainable Development Forest Solution Group  

                                             - en het Banking Environment Initiative. 

 



 

 

 

 

    
 
    

      
 

 

Meer dan 23.750 bedrijven in de handelsketen zijn jou reeds voorgegaan en zijn PEFC™ gecertificeerd. 

PEFC CHAIN OF CUSTODY =  
GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID  
VOOR EEN DUURZAME PAPIERKETEN 
 

DOE MEE! 
Een 8 stappenplan staat voor je klaar  

op pefc.nl/stappenplan 
 
info@pefc.nl    030 693 0040 
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“Door ons aan te sluiten bij een groepscertificaat was het certificeren eenvoudig en niet kostbaar. Met 

het PEFC Chain of Custody certificaat leveren wij al vele jaren de duurzame meerwaarde waar veel 

klanten om vragen bij drukwerk.” 

 

Wereldwijd wordt ruim 325 miljoen hectare bos volgens de  

duurzame criteria van het PEFC-keurmerk beheerd in meer dan 

55 landen. PEFC is het grootste bosbeheer keurmerk wereldwijd,  

gecertificeerd papier is daarom ruim en snel beschikbaar. Het  

betekent ook dat je meer keuze uit papiersoorten, maten,  

gramgewichten, kwaliteiten en leveranciers hebt. 

Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer  

PEFC Chain of Custody certificering: DOEN! 

Met het PEFC Chain of Custody certificaat maak je 

transparant aantoonbaar aan jouw klanten dat je werkt met 

duurzaam hout voor jouw producten. Tevens voldoe je aan de 

EU-houtverordening.  

Een 8 stappenplan naar het behalen van een PEFC 

certificaat staat klaar op pefc.nl/stappenplan. 

 

https://pefc.nl/wp-content/uploads/2016/06/2017-PEFC_Chain_of_Custody_Stappenplan.pdf
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https://pefc.nl/wp-content/uploads/2016/06/2017-PEFC_Chain_of_Custody_Stappenplan.pdf

