CONFORMITEITSCERTIFICAAT
WOOD.BE-COC-001604
WOOD.BE verklaart hierbij dat het bedrijf

VAN HOECKE, Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, Belgium
op de volgende locatie

Zie lijst in bijlage 1
en voor de volgende activiteiten

Handel en productie van meubelcomponenten
voldoet aan de vereisten gesteld in

PEFC ST 2002:2013: « Chain of Custody of Forest Based Products Requirements »
en dit voor de beheersmethode : Zie lijst in bijlage 1
Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 16/12/2019 en blijft geldig tot 15/12/2024 zolang het certificaat niet
geschorst of ingetrokken wordt door WOOD.BE.

Brussel, 8/09/2020

C. De Roock
General Manager
Dit certificaat is verbonden aan de overéénkomst PP19-B321 en blijft eigendom van WOOD.BE.
Op verzoek van WOOD.BE dient men het certificaat en alle kopieën onmiddellijk terug te sturen
De geldigheid van het certificaat en de scope dienen nagezien te worden op www.pefc.org.
Het certificaat zelf vormt geen bewijs dat een bepaald product, geleverd door de certificaathouder PEFC TM
gecertificeerd is (of PEFC controlled sources).
Producten aangeboden, geleverd of verkocht door de certificaathouder kunnen enkel beschouwd
worden als afgedekt door de scope van dit certificaat indien de vereiste PEFCTM claim duidelijk
vermeld staat op de facturen en leveringsdocumenten.
WOOD.BE is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante
Stoffen Verwerkende Nijverheid (voorheen CTIB-TCHN)
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50
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Enkel sites uit bijlage 1 vallen onder certificaat WOOD.BE-COC-001604:
ID

Site

1

VAN HOECKE

2

HALUX

Adres

Beheersmethode

Europark-Noord 9, 9100 SintNiklaas, Belgium
Europark-Noord 10, 9100
Sint-niklaas, Belgium

«Percentage en Fysieke
Scheiding»
«Percentage en Fysieke
Scheiding»

Eerste uitgave
16/12/2019
8/09/2020

3
4
5
6
7
8
9
10

De producten en activiteiten vermeld in de scope zijn deze geldig voor het netwerk van de
verschillende sites en niet noodzakelijk voor elke site apart.
Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 16/12/2019 en blijft geldig tot 15/12/2024 zolang het certificaat niet
geschorst of ingetrokken wordt door WOOD.BE.
Brussel, 8/09/2020

C. De Roock
General Manager
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