
 

 A.J. Kade 1 

4461 BG Goes 

 

IBAN 

BIC 

Kvk 

BTW nr. 

: NL17ABNA0244819912 

: ABNANL2A 

: 20150027 

: NL820490441B01 

Telefoon 

Fax 

E-mail 
Internet 

: 0113-242690 

: 0113-242699 

: info@smartt.nl 
: www.smartt.nl 

        

SMARTT Timber Sales 
    

 

Scandinavian Middle-European and Russian Timber Trade 
 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van SMARTT Timber Sales BV zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder 
nummer 20150027 bij de Kamer van Koophandel te Breda. 

 

Goes, 1 januari 2020 

 
Leveranciersverklaring PEFC Chain of Custody 

 
Hierbij verklaren wij dat Smartt Timber Sales B.V. zich committeert aan het in stand houden van de PEFC Chain of Custody 
en zich zal houden aan de eisen die PEFC stelt ten aanzien van de handelsketen.  
 
Dit houdt ook in dat Smartt Timber Sales B.V., in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en veiligheidseisen van 
de PEFC Chain of Custody standaard: 
 

a) werknemers niet verhindert om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen en om collectief met 
hun werkgever te onderhandelen; 

b) geen dwangarbeid toepast; 
c) geen gebruik maakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd; 
d) alle werknemers een gelijke behandeling biedt, onder meer op het gebied van: werving, promotie, werkverdeling 

en ontslag; 
e) gezonde en veilige arbeidsomstandigheden biedt met inbegrip van documentatie en rapportage daarover. 
 

Smartt Timber Sales B.V. heeft als doelstelling PEFC gecertificeerd materiaal te leveren conform de eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in PEFC-ST-2002:2013 “Chain of Custody van Producten uit Bos-Eisen, en verklaart: 
 

 Geen grondstoffen te kopen afkomstig van soorten die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES; 

 Geen grondstoffen te kopen afkomstig uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van kracht 
is voor export/ import; 

 Geen conflicthout te gebruiken; 

 Geen grondstoffen te kopen afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen; 

 Geen houtachtige grondstoffen te verwerken afkomstig uit bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen. 
Waaronder omvorming van primair bos naar plantages; 

 Het verlenen van toegang tot informatie over geleverde PEFC producten met betrekking tot gebruikte 
houtsoorten (incl. eventuele wetenschappelijke naam), land van oogst en waar van toepassing sub-nationale 
regio en/of oogstconcessie aan de daarvoor bevoegde organisatie welke door de EU zijn aangewezen; 

 Geen houtachtige grondstoffen te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de 
nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn. 
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