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FSC-instructie Hurks  

 

Indien houtmaterialen onder FSC keurmerk geleverd dienen te worden, dan zijn er aanvullende eisen ten 

aanzien van de levering. 

 

Rechtstreekse levering houten FSC elementen aan project 

De levering geschiedt onder FSC-keurmerk. Opdrachtnemer voorziet zijn afleverbon en factuur van zijn FSC-

COC nummer en vermelding van de FSC-claim en opgave van hoeveelheid FSC-hout in 

stuks/aantallen/m2/m1. Indien Opdrachtnemer factureert op basis van termijnbedragen en geen hoeveelheden 

vermeldt, dan moet hij bij de laatste factuur een hoeveelhedenstaat bijvoegen en op iedere voorgaande factuur 

vermelden dat hij bij de laatste factuur een hoeveelhedenstaat bijvoegt.  

 

Houten elementen ten behoeve van prefabricage door een niet-gecertificeerde FSC organisatie  

Bij uitbesteding van werkzaamheden aan niet-gecertificeerde bedrijven moet om de COC in stand te houden 

aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorbeelden: 1) montage van FSC-houten kozijnen op prefab 

beton op andere locatie dan bouwplaats en 2) montage van houten kozijnen bij producent/leverancier van HSB-

elementen op andere locatie dan de bouwplaats. 

 

De voorwaarden zijn: 

- het door Hurks geleverde FSC-materiaal blijft juridisch eigendom van Hurks. Het voor de productie te 

gebruiken FSC-materiaal moet getraceerd en gecontroleerd kunnen worden en mag niet worden 

vermengd of vervuild met enig ander materiaal 

- er wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld, die het uitbestedingproces tussen de twee bedrijven 

dekt voor het uitbestede werk. In de overeenkomst moet worden opgenomen, dat de certificeerinstelling 

het bedrijf waar werk wordt uitbesteed, mag auditten als onderdeel van hun normale COC-controles  

- de onderaannemer het werk niet verder uitbesteed 

- de aannemingsovereenkomst getekend retour wordt gestuurd voor aanvang werkzaamheden 

- alle documenten, die betrekking hebben op de uitbesteding, worden gearchiveerd en moeten bij vragen 

direct inzichtelijk zijn 

- het FSC-materiaal als gecertificeerd materiaal wordt gemarkeerd en duidelijk wordt aangegeven op 

transportdocumenten 

- er mogen alleen labels worden gebruikt, die worden gedekt door de aannemingsovereenkomst 

- de mogen geen FSC-handelsmerken gebruikt worden voor promotionele doeleinden. 

 

Het is de verantwoording van Hurks dat het niet-gecertificeerde bedrijf ermee instemt en een 

“uitbestedingsovereenkomst” tekent. Deze wordt als bijlage bij de opdracht gevoegd en bewaakt. Bij 

uitbesteding aan een nieuwe onderaannemer moet de CI geïnformeerd worden. 

 

Bij uitbesteding aan een gecertificeerd bedrijf dient het certificaat gecontroleerd te worden.  

 

 

 


