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Chain of Custody
Deelnemersbijdragen
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Onderstaand zijn de tarieven van de deelnemersbijdragen voor Chain of Custody ‐
certificaathouders aan PEFC Nederland. De deelnemersbijdragen zijn inclusief het
lidmaatschap van de vereniging en het recht op het gebruik van het PEFC logo.
De bijdragen worden niet rechtstreeks aan PEFC Nederland betaald, maar zijn inbegrepen
in de kosten van certificering. De certificerende instelling brengt ze bij u in rekening en
draagt ze af aan PEFC Nederland.
De bijdragen worden door PEFC Nederland gebruikt ter promotie van duurzaam bosbeheer
en voor ondersteuning van bedrijven met een PEFC Chain of Custody‐certificaat.
Individuele bedrijven:

Omzet categorieën (miljoen €)

Bijdrage € / jaar

0-1

170,00

>1 - 5

330,00

>5 -10

445,00

>10 - 25

660,00

>25 - 50

785,00

>50 - 100

1330,00

>100 - 500

2205,00

>500

3310,00

Bedragen per 1 januari 2017 excl. BTW.
Groepscertificering (groep van zelfstandige ondernemingen):
Ieder lid van de groep betaalt afzonderlijk de deelnemersbijdrage, waarbij de eigen omzet de
omzetklasse bepaalt. Elk groepslid krijgt een eigen licentie voor het PEFC logo gebruik met
een eigen logonummer
Multi‐sitecertificering (groep van vestigingen als onderdeel van één bedrijf):
Het bedrijf betaalt één bijdrage, waarbij de som van de afzonderlijke omzetten de
omzetklasse bepaalt. Er is één licentie voor het PEFC logo gebruik en het logonummer kan
door alle vestigingen worden gebruikt.
Projectcertificering:
De deelnemersbijdrage voor een projectcertificaat is een éénmalige bijdrage van € 675,00
(excl. BTW), ongeacht de totale kosten en tijdsduur van het project.

Wat betekent het lidmaatschap?



Toegang tot de Algemene Ledenvergadering.



Meebeslissen over het te voeren beleid.



Ondersteuning van PEFC bij communicatie en projecten.



PEFC specialisten uitnodigen voor het geven van presentatie voor
bijvoorbeeld kennisoverdracht.



Ontvangen van de nieuwsbrief.



Mogelijkheid om – in overleg – artikelen te plaatsen in de
nieuwsbrief en/of website over duurzame activiteiten en projecten.



Het gebruik van het promotionele PEFC logo voor duurzaam
bosbeheer.

