Eco-shopper
The largest choice in eco-friendly wood & paper products !
Kartonlei 2 - 9845 Houtbeek
T 0032 16 X2 X1 X7
F 0032 16 X0 X3 X6
Account number: 147-789612-14
Tax number: 0801.123.123

Aan:

Jack Timber
Spaanderdreef 36
2850 Boom

Invoice number: 215/2012
Code

Date: 14/02/2017
Omschrijving

Reference: D-369
Hoeveelheid

Prijs

Totaal

12548/BD

Potlodenset Multicolor (24 houten potloden) – FSC 100%

15

28 € /st

420 €

12477/DD

Kartonnen verzenddoos (formaat 4) – FSC Recycled 85%

12

2.5 € /st

30 €

45927/NJ

Boek: Geschiedenis van he bedrijf (gerild, 20 pag)

50

4,9 € /st

245 €

47841/NL

Kalender 2018 ‘Forests of the world’ (groot) – FSC Mix 70%

100

5 € /st

500 €

11487/PP

Kopieerpapier ABC (500 vel) – FSC Mix credit

8

6.5 € /st

52 €

Een correcte FSC factuur geeft duidelijk aan welke producten FSC gecertificeerd zijn en
welke claim ze dragen: FSC 100%, FSC Mix, (credit of >70%), FSC Recycled (credit of
>70%). Vier van de vijf producten op deze factuur zijn FSC gecertificeerd.

Subtotaal

1247 €

+ BTW

261,87 €

Eindtotaal

1508,87 €

Een correcte FSC factuur vermeldt duidelijk de FSC CoC certificaatcode eigen
aan de firma die de factuur opgemaakt heeft. U kan controleren of deze overeenstemt met de respectievelijke firma: http://info.fsc.org
(via het zoekveld ‘certificate code’ of ‘Name’)

Enkel producten als dusdanig geïdentificeerd op deze factuur zijn FSC® gecertificeerd.

Als het FSC logo op de factuur staat (wat niet verplicht is), maakt het bedrijf hier ook melding van zijn
licentiecode* (van de vorm FSC CXXXXXX). *Deze code vindt u ook op producten die door dit bedrijf zelf
gelabeld worden. Ook deze code kan gecontroleerd worden op http://info.fsc.org (zoekveld ‘license code’)
Ook dient er een verklarende zin toegevoegd worden zoals ‘Enkel producten als dusdanig
geïdentificeerd op deze factuur zijn FSC® gecertificeerd’.

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0045

Eco-shopper is een gecertificeerd bedrijf met FSC certificaatnummer AB-COC-123456

