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Wil je meer informatie?

Bezoek onze website of neem contact op 

met het team van PEFC Nederland.

030 693 00 40

Ga aan de slag
In het welkomstpakket tref je een plaquette als attentie 

voor aan de gevel of bij de receptie. Tevens is het 
keurmerkcontract toegevoegd. Stuur deze retour en je 

ontvangt de inlog voor de Label Generator, lg.pefc.org, om 
labels en logo’s te maken en downloaden. Als je toch nog 

vragen hebt, kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Eén keurmerk, meerdere labels
Na het inloggen in de Label Generator kun je labels in verschillende bestanden downloaden. 
PEFC hanteert de volgende labels:

PEFC-gecertificeerd: 
ten minste 70% van 
het gebruikte hout/
papier komt uit PEFC-
gecertificeerd bos of is 
gerecycled materiaal. 
Dit kan vanaf minimaal 70% 
gecertificeerd materiaal of 
minimaal 70% tot maximaal 
99,9% gerecycled materiaal. 
Het werkelijke percentage 
PEFC-gecertificeerd of 
gerecycled materiaal kan 
optioneel worden vermeld. 
Gepersonaliseerde tekst in 
labels is mogelijk, bijvoorbeeld: 
‘Deze tafel is 75% PEFC-
gecertificeerd’, ‘Deze verpakking 
is 75% PEFC-gecertificeerd’

Als het materiaal 100% 
PEFC-gecertificeerd is.
Gepersonaliseerde tekst in 
labels is mogelijk, bijvoorbeeld: 
‘Deze tafel komt uit PEFC-
bossen’, ‘Deze verpakking komt 
uit PEFC-bossen’.

Het on-product label 
‘PEFC gerecycled’ voor 
producten die uitsluitend 
100% gerecyclede 
materialen bevatten.
Gepersonaliseerde tekst in 
labels is mogelijk, bijvoorbeeld: 
‘Deze tafel komt uit PEFC-
bossen’, ‘Deze verpakking komt 
uit PEFC-bossen’

Detailhandelaren en retailers
Detailhandelaren en retailers kunnen ook toegang 
krijgen tot de Label Generator. Zij kunnen bijzonder lid 
worden van PEFC Nederland om PEFC off-productlogo’s 
en labels te gebruiken voor plaatsing bij producten in 
brochures of op de winkelvloer en op hun website.  
Deze labels komen dus niet op de producten zelf. 
Voor meer informatie: pefc.nl/retailer.
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https://www.linkedin.com/company/pefc-nederland
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GEFELICITEERD MET HET BEHALEN 
VAN HET PEFC CHAIN OF CUSTODY-
CERTIFICAAT! 
Nu jouw bedrijf het PEFC-certificaat van de certificeerder heeft ontvangen, kun je aan de slag om 

jouw maatschappelijk verantwoorde en duurzame keuze te communiceren. Door het PEFC logo en de 

labels op hout- en papierproducten te gebruiken, worden je klanten geïnformeerd over de voorkeur 

van jouw bedrijf voor duurzaam materiaal uit een onuitputtelijke natuurlijke en hernieuwbare bron. 

Daarnaast kun je het logo en het promotionele label gebruiken in brochures of op de website. Als 

attentie ontvang je een plaquette om aan de gevel te hangen of bij de receptie te plaatsen.

LABEL GENERATOR 
Met het behalen van het Chain of Custody-certificaat ben je 
automatisch lid van de vereniging PEFC Nederland. Ieder 
lid van PEFC Nederland wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering en ontvangt na het retour sturen 
van de trademark-overeenkomst gratis de inloggegevens voor 
de Label Generator. Ieder bedrijf heeft naast het Chain of 
Custody-certificaatnummer ook een uniek licentienummer. 
Relaties kunnen beide nummers en andere informatie* over je 
organisatie opzoeken in de openbare internationale database, 
pefc.nl/database.

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. Ook het beheer 
van bomen in parken en rond weilanden 
kunnen onder het PEFC-keurmerk vallen. 

Informeer jouw klanten 
over jouw duurzame keuze 
door het PEFC logo op jouw 
product of de verpakking 

daarvan te plaatsen.

Het gebruik van de Label Generator is eenvoudig. 
Omdat jouw bedrijf met de Label Generator werkt en de 
bestanden niet worden bewerkt, is het niet nodig om 
vooraf toestemming te vragen voor elk afzonderlijk gebruik 
van de labels en/of logo’s. 

TOEGANG VOOR TEAMLEDEN
Ieder bedrijf heeft een beheerder van het Label Generator-
account. Binnen dit account kan een team worden 
aangemaakt. Collega’s, maar ook externen, kunnen 
worden toegevoegd aan dit team. De beheerder van het 
account bepaalt welke bevoegdheden de verschillende 
leden van het team krijgen.

Het is mogelijk om bepaalde teamleden de rol van 
‘bijdrager’ te geven. Dit kan bijvoorbeeld ook een extern 
communicatiebureau zijn. Binnen het team kan dit bureau 
als ‘bijdrager’ logo’s en labels maken. Alle gemaakte logo’s 
en labels zijn altijd zichtbaar voor alle teamleden.
Naast de rol van ‘bijdrager’ kunnen teamleden ook de rol 
van ‘kijker’ (met het recht om materiaal te downloaden) of 
‘extra beheerder’ krijgen.

Door PEFC-gecertificeerd materialen 
en producten te kopen en te 
gebruiken draagt iedereen bij aan

 voorkoming van ontbossing; 
 handhaving en verbetering van 

 biodiversiteit en het behoud van 
 het leefgebied van planten en 
 dieren; 

 bescherming van ecologisch 
 waardevolle gebieden; 

 bescherming van de rechten 
 en het welzijn van arbeiders en 
 (inheemse) volken in het bos en 
 de handelsketen; 

 het opslaan van de CO2 en zo de
 klimaatverandering tegen te  
 gaan.

* Deze informatie, waaronder contactgegevens en website, is via 
de certificeerder aangeleverd. Naast deze informatie kan je ook 
productinformatie doorgeven aan de certificeerder.

WELKOM EN BEDANKT 
DAT JULLIE SAMEN MET ONS 

DUURZAAM BOSBEHEER 
ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN!
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