
Voor 
elk kozijn 
planten 
wij een 
boom



Voor elk nieuw kozijn 
planten wij een boom

Waarom STIP? 

Alleen STIP toont onafhankelijk aan dat bedrijven 
enkel verantwoord geproduceerd hout verkopen.

Zelf ook een STIP-bedrijf worden?  
Kijk op Stip.org/sluit-je-aan of scan de QR-code.

Het STIP-bos wordt aangelegd 
en onderhouden door het 
Staatsbosbeheer

Kievit Kozijn plant één boom 
per geleverd kozijn
Om het belang van duurzaam bosbeheer te benadrukken 
heeft STIP in samenwerking met Staatsbosbeheer een STIP-bos 
aangelegd in Limburg. Het doel van dit bos is om bij te dragen 
aan de CO2 vermindering en om zowel kinderen als volwassenen 
te informeren over het belang van bomen in het algemeen én 
duurzaam beheerde bossen in het bijzonder. Kievit Kozijn levert  
hier graag een bijdrage aan en heeft 2000 bomen gedoneerd in 
2021. Er zullen echter meer bomen volgen, want voor ieder kozijn 
dat wij produceren laten wij vanaf nu één nieuwe boom terugpoten.

Word ook donateur van het STIP-bos
STIP realiseert dit nieuwe bos uit eigen overtuiging, maar draagt 
daarmee ook bij aan de doelstellingen van de landelijke Bossenstrategie 
zoals verwoord in “Bos voor de toekomst”. Wilt u ook bijdragen aan het 
STIP-bos? Wij betrekken u graag bij dit prachtige initiatief, want met 
uw hulp kunnen we vanzelfsprekend meer.

www.kievitkozijn.nl

Kievit is een STIP-gecertificeerd bedrijf
Kievit Kozijn is een STIP-gecertificeerd bedrijf. Dit wil zeggen dat 
wij enkel hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 
Oftewel, hout dat afkomstig is uit door TPAC goedgekeurde 
bosbeheersystemen. Wij hebben deze keuze niet gemaakt omdat 
het een eis is of omdat klanten er expliciet om vragen, maar vooral 
uit principe. Wij zijn van mening dat we de volgende generaties een 
gezonde aarde moeten achterlaten en wij daar als houtverwerker 
een bijdrage aan horen te leveren.

=
1 kozijn = 

1 boom

1 boom = 
25 kg CO2 p/jr

1 Ha = 
3.000 bomen

3.000 bomen = 
75.000 kg CO2 p/jr



Draag een ‘boompje’ 
bij aan een gezonde 
toekomst
Bomen zijn essentieel. Ze voorzien ons van zuurstof en nemen CO2 op. In de huidige tijd 
wordt er veel druk gelegd op het milieu met de uitstoot van industriële CO2. Het is erg 
belangrijk dat er veel bomen zijn die helpen bij het verwerken en daarmee verminderen  
van de CO2-uitstoot. Samen kunnen we hier een bijdrage aan leveren.

Naast dat bomen onze natuurlijke luchtzuivering zijn, wordt het prachtige hout van bomen  
ook al eeuwenlang gebruikt voor onder andere het maken van huizen, meubels, vloeren en  
natuurlijk kozijnen. 

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de huidige generatie van alle mooie en waardevolle 
eigenschappen van bomen kan genieten, maar ook onze kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, nemen wij onze verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat we voor  
élk kozijn dat wij produceren één boom terug laten planten. In samenwerking met STIP en 
Staatsbosbeheer is Kievit Kozijn sponsor van het (nu nog) eerste STIP-bos van Nederland.

Steun verantwoord duurzaam 
bosbeheer en wordt via Kievit 
Kozijn medesponsor. 

De kosten voor het terugplanten van  
één boom bedraagt slechts € 5,50.  
Wilt u meedoen? Dan kunt u zelf 
aangeven hoeveel bomen u wilt 
sponsoren.  
 
Bekijk Stip.org/steun-het-stip-bos/  
voor meer informatie.

Wilt u ook een ‘boompje’  
bijdragen aan de toekomst  
van onze planeet? 

Voorbeeld berekening
Aantal gesponsoorde kozijnen en door wie

100 Kozijnen project X € p/boom 
excl BTW

Totaal 
excl BTW

50 gesponsord namens 
Kievit Kozijn € 5,50 € 275,-

50 gesponsord namens 
Klant Kievit € 5,50 € 275,-

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@kievitkozijn.nl


