(per e-mail: kwaliteit@blana.com)
Blana B.V.
T.a.v. mevrouw E. Kwakman
Oosthuizerweg 11
1135 GH EDAM

Datum:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Betreft:
Bijlage(s):

Oktober 2022
21/4568 OvD/jh
M. Diepstraten
2

Geachte mevrouw Kwakman,
Naar aanleiding van de re-assessment die heeft plaatsgevonden hebben wij
het SKH-FSC-COC certificaat, nummer SKH-COC-000271 verlengd.
Bijgaand doen wij u de digitale versie van het SKH-FSC-COC certificaat
in het Nederlands en Engels toekomen.
In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, tekenen wij,
hoogachtend,
SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

P.O. Box 159, 6700 AD WAGENINGEN, THE NETHERLANDS
Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN, THE NETHERLANDS
Telephone: +31 (0) 317 45 34 25
E: mail@skh.nl | W: skh.nl

CERTIFICATE
WE

SKH-FSC-COC CERTIFICATE
SKH herewith declares that the by

Blana B.V.
Oosthuizerweg 11
1135 GH EDAM
THE NETHERLANDS
managed

Chain of Custody
Complies with the requirements by FSC according to
FSC-STD-40-004 V3-1 and registered as such
recognizes the Chain of Custody system on the basis of this certificate and on
the basis of periodic inspections of the COC system for the period of

21 October 2022 till 21 October 2027
This certificate is valid for the scope: trade and production of paper (P2), paperboard (P3)
and stationery of paper (printed and unprinted) (P7).
The validity of this certification and detailed information
concerning the scope shall be verified on info.fsc.org
On behalf of SKH:
Director

Date

Drs. H.J.O. van Doorn

21 October 2022, Version 1

Certificate number

SKH-COC-000271
This certificate remains the property of SKH
The certificate and all copies shall be returned to
SKH immediately on request
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product
supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood).
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered
covered by the scope of this certificate when the required FSC claim
is clearly stated on sales and delivery documents.

CERTIFICAAT

Postbus 159, 6700 AD WAGENINGEN
Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN
Telefoon: (0317) 45 34 25
E: mail@skh.nl | W: skh.nl

SKH-FSC-COC CERTIFICAAT
SKH verklaart hierbij dat de door

Blana B.V.
Oosthuizerweg 11
1135 GH EDAM
gehanteerde

Chain of Custody
Voldoet aan de door de FSC gestelde criteria volgens
FSC-STD-40-004 V3-1 en is als zodanig geregistreerd
SKH erkent het Chain of Custody systeem op grond van dit certificaat en op grond
van de periodieke inspecties op het COC systeem voor de periode van

21 oktober 2022 tot 21 oktober 2027
Dit certificaat is geldig voor de scope: handel en productie van papier (P2), karton (P3)
en kantoorpapier (bedrukt en onbedrukt) (P7).
Geldigheid van deze certificering en gedetailleerde informatie betreffende de scope
dient te worden gecontroleerd op info.fsc.org
Voor SKH:
Directeur

Datum

drs. H.J.O. van Doorn

21 oktober 2022, versie 1

Certificaat nummer

SKH-COC-000271
Dit certificaat blijft eigendom van SKH
Het certificaat en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden
naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe
Dit certificaat bewijst op zichzelf niet dat een bepaald product geleverd
door de certificaathouder FSC of FSC Controlled Wood gecertificeerd is.
Producten aangeboden, verscheept of verkocht door de certificaathouder
vallen alleen onder het certificaat wanneer de vereiste FSC claim en code
duidelijk vermeld is op verkoop- en transportdocumenten.

