
Wij hebben een passie voor hout. Voor ons is het 
daarom vanzelfsprekend dat wij hout in- en verkopen dat 
afkomstig is uit verantwoord duurzaam beheerde bossen.  
Inmiddels zijn wij een gecertificeerd STIP-bedrijf. Wij 
kopen en verkopen alleen nog maar hout met erkende 
productkeurmerken…100% verantwoord.

Nu met STIP
STIP (Sustainable Timber in Place) is een nieuw 
bedrijfskeurmerk. Een certificatieregeling die zich 
onderscheidt van een Chain of Custody-certificaat 
dat alleen over afzonderlijke houtpartijen gaat. Het 
STIP-certificaat bekroont bedrijven als geheel. Van een 
STIP-bedrijf weet men dat die alleen nog maar hout 
inkopen dat afkomstig is uit door TPAC goedgekeurde 
bosbeheerssystemen en dus altijd een keurmerk hebben.

Periodieke bedrijfscontroles
STIP is geaccrediteerd door certificatie-instelling SKH 
en goedgekeurd door TPAC. STIP-bedrijven worden 
periodiek gecontroleerd door onafhankelijke deskundige 
inspecteurs.

Garantie voor opdrachtgevers en afnemers
Door te werken met ons als STIP-bedrijf kunnen 
opdrachtgevers afnemers garanderen dat het hout van de 
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houten gevelelementen afkomstig is van duurzaam beheerde 
bossen, voorzien van Chain of Custody-keurmerken als 
FSC en PEFC. Ons hout hoeft door afnemers niet meer 
uitgezocht en gecontroleerd te worden. 

Nederlandse inkoopcriteria
Opdrachtgevers kunnen claimen op facturen dat de houten 
gevelelementen afkomstig zijn van een STIP-bedrijf. Alle 
inkoop is 100% verantwoord en daarmee ook de verkoop. 
Lekker duidelijk. Wij voldoen hiermee aan de Nederlandse 
inkoopcriteria van de Rijksoverheid.

Als certificaathouder zijn wij te vinden op de website van 
STIP (www.stip.org/certificaathouders). Dat is voor iedereen 
te controleren. 

Met STIP de groenste
Door uitsluitend verantwoord hout in te kopen en te 
verkopen, leveren wij een daadwerkelijke bijdrage aan 
de groei van duurzaam en verantwoord bosbeheer. Wij 
stimuleren de biobased economie, waarin alleen nog maar 
goed hout wordt verhandeld. Dat is in het belang van ons 
allemaal, want duurzaam duurt het langst.
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