Duurzaam hout verklaring
Ondergetekende ,
Statutaire naam van het bedrijf: _________________________________
(hierna te noemen: “de aannemer”)
Adres: _______________________________________________________________
Handelsregister nummer _________________________________________________
Ingevolge de Regeling groenprojecten 2016 kan een Groenverklaring worden aangevraagd.
De Groenverklaring kan worden afgegeven als:
1. uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd hout (zoals hierna is
omschreven), en :
2.1 de energieprestatiecoëfficiënt van de woning niet hoger is dan 65 % van het vereiste dat
geldt op grond van het Bouwbesluit zoals dat geldt op de datum van aanvraag van de
Groenverklaring, of
2.2 de energieprestatiecoëfficiënt van de woning is gelijk aan of lager dan 0.
Omschrijving van het project waarvoor de Groenverklaring wordt aangevraagd:

____________________________________________________________
Omschrijving van de type woningen in het project waarvoor een Groenverklaring wordt
aangevraagd (als dat niet voor alle woningen in het project geldt):

____________________________________________________________

De aannemer verklaart dat:
1. hij voor de woning uitsluitend gebruik zal maken van duurzaam geproduceerd
hout zoals omschreven in de Regeling groenprojecten 2016. Dat wil zeggen dat al
het nieuw aangeschafte duurzame hout voor de woning is gecertificeerd en
goedgekeurd door Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). Hier
vallen alle verschillende labels van FSC en PEFC onder;
2. hij een ‘Chain of Custody’-certificaat heeft van een certificatiesysteem dat door
TPAC is goedgekeurd, corresponderend met het toegepaste duurzaam
geproduceerd hout in het project. Het certificaatnummer is:
_______________________________________

3. de EPC berekening die wordt gebruikt voor de Groenverklaring dezelfde EPC
berekening is die voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het project
is gebruikt;
4. hij ermee bekend is dat ter controle op de toepassing van uitsluitend duurzaam
hout de desbetreffende certificerende instelling (CI) een steekproef kan houden.
De aannemer zal daaraan alle medewerking verlenen en alle onderliggende
stukken, zoals bestek, inkoopfacturen of andere stukken aan de CI beschikbaar
stellen als de CI daarom vraagt;
5. hij ermee bekend is dat voor, tijdens en na realisatie van het project er een
controle kan plaatsvinden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). De aannemer zal daaraan alle medewerking verlenen en alle
onderliggende stukken, zoals bestek en tekeningen of andere stukken aan RVO
beschikbaar stellen als RVO daarom vraagt; en
6. hij ermee bekend is dat als hij geen 100% duurzaam geproduceerd hout heeft
gebruikt, de Groenverklaring kan worden ingetrokken door RVO. En dat deze
informatie wordt opgenomen in het register groenverklaringen.

Aldus verklaard en getekend door de aannemer

op : _____ - __________- 20_______ (datum ondertekening)

te: ____________________________ (plaats ondertekening)

Handtekening : _____________________________

Naam: ----------------------------------------------------------<naam invullen van degene die namens de aannemer tekent>
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