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Voorbeeldteksten voor bedrijfswebsites 

2019 is een heel bijzonder jaar voor PEFC, we vieren ons 20-jarig jubileum. 20 jaar geleden 
kwamen Europese boseigenaren samen om een internationaal boscertificeringssysteem te 
creëren dat aansloot bij de behoeften van eigenaren met klein bosbezit: op 30 juni 1999 
werd PEFC opgericht.  
Tijdens dit jubileumjaar zullen wij onze verjaardag benadrukken met ons 20-jarige PEFC-
logo, van januari 2019 t/m juni 2020. Dit is waar u in beeld komt.  
Als een PEFC-gecertificeerde onderneming kunt u meedoen en het 20-jarige PEFC logo 
gebruiken voor uw promotiemateriaal. 
Het 20-jarige logo van PEFC is beschikbaar voor u om te downloaden in de PEFC Label 
Generator in verschillende talen, kleuren en formaten. 
Om het nog eenvoudiger te maken, hebben we naast het 20-jarige logo voorbeeldteksten 
gemaakt die u op uw website, brochures en sociale media kunt gebruiken: 
 

Voorbeeld 1  

 
PEFC viert haar 20e verjaardag 
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is 's werelds grootste 
boscertificeringssysteem. Twee decennia nadat eigenaars van kleine en familiebossen bij 
elkaar kwamen om een boscertificeringssysteem te ontwikkelen die het mogelijk maakte hun 
uitmuntendheid in duurzaam bosbeheer aan te tonen, bestaat PEFC dit jaar 20 jaar. 
PEFC is ons boscertificeringssysteem bij uitstek om te garanderen dat de op hout 
gebaseerde producten die wij kopen, afkomstig zijn van duurzame bronnen. Dankzij onze 
PEFC-certificering kunnen we PEFC-gecertificeerde materialen produceren, zodat u er zeker 
van kunt zijn dat u een ethische keuze maakt wanneer u onze producten koopt. 
PEFC werkt in de hele bosleveringsketen om goede praktijken in het bos te bevorderen en 
zorgt ervoor dat hout en niet-hout bosproducten, als paddenstoelen, worden geproduceerd 
met respect voor de hoogste ecologische, sociale en ethische normen. Dankzij het PEFC-
label kunt u producten uit duurzaam beheerde bossen herkennen - let op het PEFC-label op 
veel van onze producten. 
Als PEFC-gecertificeerd bedrijf zijn wij er trots op deel uit te maken van de 20-jarige 
vieringen van PEFC en we kijken uit naar de komende 20 jaar, terwijl we allemaal 
samenwerken om het duurzame beheer van de bossen in de wereld te garanderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://label.pefc.org/label-generator/login
https://label.pefc.org/label-generator/login


 

Voorbeeld 2  

 
PEFC viert haar 20e verjaardag 
2019 is een heel bijzonder jaar voor 's werelds grootste boscertificeringssysteem PEFC: het 
markeert ons 20-jarig jubileum! 
PEFC is het boscertificeringssysteem bij uitstek om te garanderen dat de op hout 
gebaseerde producten die wij kopen, afkomstig zijn van duurzame bronnen. Dankzij onze 
PEFC-certificering kunnen we PEFC-gecertificeerde materialen produceren, u kunt er dus 
zeker van zijn dat u een verantwoorde keuze maakt wanneer u onze producten koopt. 
Als PEFC-gecertificeerd bedrijf zijn we er trots op deel uit te maken van de 20-jarige 
vieringen van PEFC en we kijken uit naar de komende 20 jaar, terwijl we allemaal 
samenwerken om het duurzame beheer van de bossen in de wereld te garanderen! 
 

Voorbeeld 3  

 
PEFC viert haar 20e verjaardag 
Dit jaar wordt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), 's werelds 
grootste boscertificeringssysteem, 20! 
Als PEFC-gecertificeerd bedrijf zijn wij er trots op deel te mogen uitmaken van dit jubileum 
van PEFC en we kijken uit naar de komende 20 jaar, terwijl we allemaal samenwerken om 
het duurzame beheer van de bossen in de wereld te garanderen! 

 

Voorbeeld 4 (Social media)  

 
Dit jaar wordt @PEFC 20! Als PEFC-gecertificeerd bedrijf zijn wij er trots op deel te mogen 
uitmaken van het jubileum van PEFC en we kijken uit naar de komende 20 jaar, terwijl we 
allemaal samenwerken om het duurzame beheer van de bossen in de wereld te garanderen! 
#20yearsofcaring 
 

 

Het PEFC 20-jaar logo gebruiken 

Het 20-jarige logo van PEFC is een promotioneel logo en 

kan niet op het product worden gebruikt om PEFC-

certificering aan te tonen. Het bevat geen PEFC-

licentienummer en mag de officiële PEFC-logo's en -

labels niet vervangen Het is bedoeld als een afzonderlijke, 

aanvullende beeld om op promotiemateriaal zoals 

websites, brochures en social media te gebruiken. Voor 

meer informatie over het gebruik van het logo, zie de 

handleiding voor het gebruik van het jubileumlogo (Engels). 

 

https://pefcnederland.nl/wp-content/uploads/2019/06/logo-guidelines-20th-anniversary.pdf

