
Forest Stewardship Council ®
FSC® Belgium

PROMO: FOLDERS, POSTERS, BROCHURES & ED.

Voor alle bestellingen en aanvragen kan u zich 
richten tot info@fsc.be of  016/394718

Algemene FSC folder: Forests For All Forever

(Voor FSC licentiehouders met mogelijkheid tot 
personalisatie dmv. stempel of sticker achteraan) 

Flyers met formaat 21 cm hoog, 9.5 cm breed  
(A4 in 3 geplooid) 
Bekijk de folder hier groter online 
 
> Beschikbaar in het Nederlands en Frans.
Vraag gratis uw pakket aan via info@fsc.be

FSC Leveranciersgids

Papieren leveranciersgids met handig overzicht van 
Belgische bedrijven met een FSC licentie.  
Ook voorzien van beknopte, essentiële informatie 
over FSC, de labels en aankoopgaranties. 

Pocket-formaat A5, 120 pagina’s 
 
> Deze gids is gratis beschikbaar zowel in het Neder-
lands als Frans via info@fsc.be  

Handleiding ‘Bouwen met FSC hout’ 

Deze handleiding geeft informatie en tips op maat 
aan professionals actief in de bouwsector en op-
drachtgevers, en dit van beleid over ontwerp tot  
bij de oplevering. 

Brochure formaat A4, 45 pagina’s 
 
> De gids is gratis  beschikbaar via info@fsc.be
in het Nederlands en Frans, alsook hier online raad-
pleegbaar.

mailto:info%40fsc.be%20?subject=
http://www.fsc.be/preview.algemene-folder-fsc-voor-een-verantwoord-bosbeheer-wereldwijd.a-24.pdf
mailto:info%40fsc.be?subject=
mailto:info%40fsc.be?subject=
mailto:info%40fsc.be?subject=
http://www.fsc.be/preview.bouwen-met-fsc-hout-2015.a-577.pdf


POSTERS WWF campagne voor FSC CoC gecertificeerde bedrijven/ TSP-ers

Vraag uw gratis exemplaren aan via info@fsc.be en zet uw FSC-aanbod in de kijker!

Formaat: 59 x 42 cm (A2- staand)   > In functie van beschikbaarhed (NL & FR versies)

FSC Noteblocs: Forests For All Forever

Formaat A5 met 50 afscheurvellen,  
hard grijs karton achteraan 
 
2,5€ per stuk

> Voor grotere oplages (vanaf 200 stuks) graag ruim 
vooraf laten weten via info@fsc.be

Infographic poster FSC i.s.m. WWF

Formaat A3

Bekijk de poster hier groter online

> Gratis aanvraagbaar via info@fsc.be  zowel in het 
Nederlands als  Frans.

mailto:info%40fsc.be?subject=
http://www.fsc.be/preview.wwf-infographic-fsc-nl.a-742.pdf
mailto:info%40fsc.be?subject=


POSTERS Forest For All Forever voor de hout / papier

Vraag uw gratis exemplaren aan via info@fsc.be  
en zet uw FSC-aanbod in de kijker!

Formaat: 29.7 x 42 cm (A3)  
> In functie van beschikbaarhed (NL & FR versies)

FSC Welkomstbordje HOUTSECTOR 
(enkel voorbehouden voor FSC gecertificeerde bedrijven)

FSC-gelabeld houten plakkaatje, 
ideaal voor de receptie of inkomhal. 

Tekst:
Welkom in een FSC gecertificeerd bedrijf. 
Ontdek ons FSC gecertificeerd aanbod.

Formaat: 29.7 x 42 cm (A3) > 17€Gratis exemplaar op aanvraag voor nieuwe certifi-
caathouders (in functie van beschikbaarheden).

FSC Welkomstbordje PAPIERSECTOR  
(enkel voorbehouden voor FSC gecertificeerde bedrijven)

FSC-gelabeld plakkaatje in forex
ideaal voor de receptie of inkomhal. 

Tekst:
Welkom in een FSC gecertificeerd bedrijf. 
Ontdek ons FSC gecertificeerd aanbod.

Klein formaat: 29.7 x 42 cm (A3) >17€
Groot formaat: 40 x 60 cm > 20€

Gratis exemplaar op aanvraag voor nieuwe certifi-
caathouders (in functie van beschikbaarheden).



Vermelde prijzen zijn excl. BTW & verzendingskosten, tenzij anders vermeld. 
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FSC-vlag of spandoek  
Wit FSC-logo op groene achtergrond

- Mastvlag (2 haken), 200 x 140 cm
- Spandoek (4 hoeken), 200 x 140 cm

- FSC Bedrijvengroep:       9,00 € per stuk
- CoC gecertificeerd bedrijf:  10,00 € per stuk
- Gemeenten, non profit:  10,00 € per stuk

FSC-gelabelde balpennen

Balpennen gemaakt uit FSC-gelabeld hout. 
Gegraveerd met FSC-logo en de tekst ‘FSC, voor verant-
woord bosbeheer’
of ‘FSC hout en papier, van goede komaf’

> Contacteer ons voor prijsofferte naargelang: 
 specifieke mogelijkheden of personalisaties.

FSC houtstalenkistje

Kistje met een selectie van 25 gekende en minder ge-
kende houtsoorten en plaatmaterialen.
Op aanvraag te verkrijgen met gebruiksvriendelijke 
bijhorend foldertje van de houtsoorten.

KISTJES MOMENTEEL UITGEPUT - LOSSE STALEN WEL 
BESCHIKBAAR (informeer naar beschikbaarheid)

FSC-gecertificeerde USB stick

Deze USB stick met natuurlijk houten omhulsel van 
esdoorn afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. 
 
Capaciteit: 2 GB - Afmeting: L 58 mm x B-22m x H 11mm 
-Gewicht: 10.92gr

Kostprijs:  8,99€ per stuk
           

http://www.fsc.be/preview.fsc-houtstalenkistje.a-13.pdf

