
HET PEFC-KEURMERK GARANDEERT:

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

Dat bossen CO2 blĳven 
afvangen en opslaan. 

Zo wordt de opslag van 
CO2 vergroot

Onderhoud en 
verbetering van de 

biodiversiteit

Werkgelegenheid 
voor de 

lokale bevolking

Preventie van 
ontbossing: dus 

bos blĳft bos

Laat de consument zien dat je
een duurzame verpakking aanbiedt 
Een verantwoorde materiaalkeuze voor een verpakking
is van belang. Wist je dat consumenten gemiddeld 
7 verpakkingen per dag openen? 

MAAK VANAF DE ONTWERPFASE
AL DUURZAME KEUZES

NEEM JE KLANT MEE 
IN JE KEUZE

Door het PEFC logo mee te nemen in het ontwerp van een verpakking, laat je de 
consument zien dat hĳ/zĳ een verantwoorde keuze maakt en dat het materiaal uit 
een onuitputtelĳke bron afkomstig is. 

Wist je dat
Je de duurzaamheid van het 

verpakkingsmateriaal kan 
aangeven met het PEFC logo of 

label op de verpakking? 

Vertel jouw klant over de voordelen van het 
gebruik van PEFC-gecertificeerd papier en/of 
karton want bossen zĳn van essentieel belang: 
voor water voorziening, biodiversiteit en 
ons klimaat. 

Dit blĳft gedurende de hele levenscyclus
   opgeslagen. Daarnaast wordt in een 
     PEFC-gecertificeerd bos voor elke 
      geoogste boom een nieuwe geplant. Zo 
     houden we samen het bos in stand voor 
  plant, dier en mens en blĳft het bos een 
onuitputtelĳke bron van hout. 

BOMEN 
SLAAN

1 TON CO2 
PER M³ 

HOUT OP 

Niet alleen materiaal van 
verse vezels PEFC-

gecertificeerd beschikbaar is, 
ook gerecycled materiaal?

Veel van de 
transportmaterialen 

als pallets en kisten ook al 
PEFC-gecertificeerd zĳn?

CO2

KIES DUURZAME
LEVERANCIERS 
Kies PEFC-gecertificeerde papier-
leveranciers, drukkers of verpakkingsmakers.
Je kunt deze vinden in onze internationale 
database: pefc.org/find-certified

NEEM HET MEE 
IN DE OFFERTE
Ruim 325 miljoen hectare bos is 
PEFC-gecertificeerd, er is dus een grote 
beschikbaarheid aan materialen. 
Specificeer PEFC-gecertificeerd papier 
of karton als een vereiste in jouw 
o�erteaanvraag. 

CHECK DE INKOOP-
FACTUUR OF PAKBON
Bĳ aflevering is eenvoudig op de factuur 
of pakbon te controleren of het gebruikte 
papier of karton duurzaam is. De factuur 
of pakbon moet een van de volgende 
claims vermelden: 
‘100% uit PEFC-bossen’, of 
‘X% PEFC-gecertificeerd’, inclusief 
het PEFC-certificaatnummer. 
De PEFC-claim kan ook worden 
gemaakt voor gerecycled 
papier of karton.

Kĳk voor meer inspiratie op pefc.nl/verpakken.

Wist je dat 
jouw drukker of 
verpakkingsmaker 
je het juiste PEFC 
logo of label kan 
aanleveren?

Vraag of hĳ/zĳ 
deze aan je 
toestuurt, zodat 
je dit mee kan 
nemen in het 
ontwerp van de 
verpakking. 

Gebruik PEFC gecertificeerd papier en karton 
Zo houden we samen het bos in stand: 
van ontwerper tot merkeigenaar tot consument
Het behoud van onze bossen is een gedeelde verantwoordelĳkheid. Door PEFC-
gecertificeerd papier en/of karton te gebruiken bĳ het realiseren van het ontwerp, reageer 
je samen met jouw klant op de klimaatsituatie en help je ontbossing te voorkomen en de 
CO2-opname door bomen te vergroten. PEFC. Samen voor onze bossen.

Maak je duurzame 
keuze zichtbaar

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