Geadresseerde

FACTUUR/LEVERBON DRUKKERIJ
Factuurnummer
Factuurdatum
Ordernummer

: 001
: 12 augustus 2016
: XXXXX

Aantal

Omschrijving

2.000 ex

Betreft
Omvang
Formaat
Bedrukking
Papier
Certificaatnummer
Claim

Bedrag
: Magazines
: 18 pag
: A4
: full-color
: omslag 240 gram, binnenwerk 115 gram
: SCS-PEFC/COC-000652-XX
: 70% PEFC gecertificeerd

€ xxx

Subtotaal € xxx
xx% BTW € xxx
Totaal € xxx

Met opmerkingen [BdJ1]:
Er moet een hoeveelheid en eenheid vermeld zijn.
Met opmerkingen [BdJ2]:
Er moet een duidelijke omschrijving van het product op het
document staan.
Met opmerkingen [BdJ3]:
Op iedere factuur en leverbon waarop een gecertificeerd product
staat, moet minimaal één keer het certificaatnummer van de
afzender van het document vermeld zijn.
Met dit certificaatnummer kunt u controleren of het certificaat
geldig is via de database van het keurmerk. U vindt de databases
hier:
FSC: http://info.fsc.org/certificate.php
PEFC: http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates
Met opmerkingen [BdJ4]:
Bij ieder product (of met een duidelijke verwijzing) moet een claim
genoemd zijn. Deze geeft de samenstelling van het product aan.

LET OP: het label op een factuur of leverbon geeft
niet aan dat het product gecertificeerd is, maar
‘slechts’ dat het bedrijf gecertificeerd is. Dit is geen
bewijs voor duurzaam inkopen.
Alleen producten als zodanig
aangemerkt op dit document
zijn FSC® / PEFC gecertificeerd.

Geadresseerde

FACTUUR/LEVERBON HOUTHANDELAAR
Factuurnummer
Factuurdatum
Ordernummer
Afleverbon

: 001
: 12 augustus 2016
: 11111
: 1234567890

Pos.

Omschrijving

Aantal Eenheid

Prijs/eenh. Bedrag

10

Vuren c18 geschaafd
75x200x4200
100% PEFC

1,00

€ xxx

Vuren kastplank in folie
18x300x3900
FSC Mix Credit

5,00

20

ST

Met opmerkingen [BdJ6]:
Er moet een hoeveelheid en eenheid vermeld zijn.

ST

€ xxx

Subtotaal
xx% BTW
Totaal

Certificaatnummer FSC®
Certificaatnummer PEFC

€ xxx

Met opmerkingen [BdJ5]:
Er moet een duidelijke omschrijving van het product op het
document staan.

€ xxx

€ xxx
€ xxx
€ xxx

: SCS-COC-000652-XX
: SCS-PEFC/COC-000652-XX

Met opmerkingen [BdJ7]:
Bij ieder product (of met een duidelijke verwijzing) moet een claim
genoemd zijn. Deze geeft de samenstelling van het product aan. Dit
voorbeeld product is PEFC-gecertificeerd.
Met opmerkingen [BdJ8]:
Bij ieder product (of met een duidelijke verwijzing) moet een claim
genoemd zijn. Deze geeft de samenstelling van het product aan. Dit
voorbeeld product is FSC-gecertificeerd.

Met opmerkingen [BdJ9]:
Op iedere factuur en leverbon waarop een gecertificeerd product
staat, moet minimaal één keer het certificaatnummer van de
afzender van het document vermeld zijn.

LET OP: het label op een factuur of leverbon geeft
niet aan dat het product gecertificeerd is, maar
‘slechts’ dat het bedrijf gecertificeerd is. Dit is geen
bewijs voor duurzaam inkopen.
Alleen producten als zodanig
aangemerkt op dit document
zijn FSC® / PEFC gecertificeerd.

Met dit certificaatnummer kunt u controleren of het certificaat
geldig is via de database van het keurmerk. U vindt de databases
hier:
FSC: http://info.fsc.org/certificate.php
PEFC: http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates

Geadresseerde

(TUSSEN)TERMIJN AANNEMER
Nummer
Datum
Project

: 001
: 12 augustus 2016
: XXXXX

Omschrijving

Bedrag

1e termijn
10% van de aanneemsom

€ xxx

Subtotaal € xxx
xx% BTW € xxx
Totaal € xxx

In dit project zijn FSC®- en PEFC gecertificeerde producten toegepast. In de eindtermijn zal een
bijlage worden opgenomen met een overzicht van de gecertificeerde elementen, de hoeveelheden
en de bijbehorende claims.
Wij zijn FSC®-gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-XX en PEFC-gecertificeerd onder nummr
SCS-PEFC/COC-000652-XX.

Met opmerkingen [BdJ10]:
Bij bouwondernemingen is het gebruikelijk om de omschrijving,
hoeveelheden en de claims op een bijlage te vermelden die bij de
eindtermijn is toegevoegd.
Met opmerkingen [BdJ11]:
Vermeld altijd het certificaatnummer op de termijnen.

LET OP: het label op een factuur of leverbon geeft
niet aan dat het product gecertificeerd is, maar
‘slechts’ dat het bedrijf gecertificeerd is. Dit is geen
bewijs voor duurzaam inkopen.
Alleen producten als zodanig
aangemerkt op dit document
zijn FSC® / PEFC gecertificeerd.

Geadresseerde

EINDTERMIJN AANNEMER
Nummer
Datum
Project

: 002
: 12 augustus 2016
: XXXXX

Omschrijving

Bedrag

Oplevertermijn
Aanneemsom
Reeds verrekend
Meer-/minderwerk

€ xxx
€ xxx
€ xxx

Subtotaal € xxx
xx% BTW € xxx
Totaal € xxx

In dit project zijn FSC®- en PEFC gecertificeerde producten toegepast. Zie de bijlage van deze termijn
voor een overzicht van de gecertificeerde elementen, de hoeveelheden en de bijbehorende claims.
Wij zijn FSC®-gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-XX en PEFC-gecertificeerd onder nummr
SCS-PEFC/COC-000652-XX.

Met opmerkingen [BdJ12]:
Bij bouwondernemingen is het gebruikelijk om de omschrijving,
hoeveelheden en de claims op een bijlage te vermelden die bij de
eindtermijn is toegevoegd.
Met opmerkingen [BdJ13]:
Vermeld altijd het certificaatnummer op de termijnen.

LET OP: het label op een factuur of leverbon geeft
niet aan dat het product gecertificeerd is, maar
‘slechts’ dat het bedrijf gecertificeerd is. Dit is geen
bewijs voor duurzaam inkopen.
Alleen producten als zodanig
aangemerkt op dit document
zijn FSC® / PEFC gecertificeerd.

BIJLAGE EINDTERMIJN AANNEMER
Bijlage bij termijn nummer: 002
Project XXXX
Omschrijving
HSB wanden
Vloeren
Deuren

Aantal
54
60
5

Eenheid
M2
M2
ST

Claim
FSC Mix 70%
70% PEFC
FSC 100%

Met opmerkingen [BdJ14]:
Vermeld een duidelijke verwijzing naar de termijn waar de bijlage
toe behoort.
Met opmerkingen [BdJ15]:
Er moet een duidelijke omschrijving van het product op het
document staan.
Met opmerkingen [BdJ16]:
Er moet een hoeveelheid met eenheid vermeld zijn.
Met opmerkingen [BdJ17]:
Bij ieder product (of met een duidelijke verwijzing) moet een claim
genoemd zijn. Deze geeft de samenstelling van het product aan.

