
Talen Vastgoedonderhoud B.V.
Tweelingenlaan 154, 7324 AT Apeldoorn, Netherlands

Met dit certificaat bevestigt SCS Global Services dat een onafhankelijke en volledige audit uitgevoerd is en dat
overeenstemming met de van toepassing zijnde standaard(en) bevestigd is voor:

Talen West BV - Energieweg 6, 8251 KL Dronten, Netherlands
Talen Zuid BV - Kerkenbos 1022, 6546 BA Nijmegen, Netherlands
Talen Noord BV - It Gruthôf 1, 8754 GZ Makkum, Netherlands

Dit certificaat zelf vormt niet het bewijs dat een bepaald product dat door de certificaathouder geleverd wordt, FSC-gecertificeerd is (of FSC Controlled Wood indien van toepassing). Producten die door de certificaathouder
aangeboden, geleverd of verkocht worden vallen alleen binnen de scope van dit certificaat als de vereiste FSC claim duidelijk vermeld wordt op verkoop- en leveringsdocumenten. De scope van dit certificaat wordt geacht accuraat
te zijn op de datum van afgifte. De huidige geldigheid en scope, inclusief het volledige overzicht van producten, dient via http://info.fsc.org geverifieerd te worden. Het certificaat blijft eigendom van SCS en dit certificaat en alle
kopieën en reproducties dienen op verzoek direct aan SCS geretourneerd te worden. Wanneer een certificaat betrekking heeft op meer dan één locatie, worden de betrokken producten en processen/activiteiten uitgevoerd door
het netwerk van deelnemende locaties, en niet noodzakelijkerwijs door elk van deze locaties.

Datum Afgegeven: 16 november 2019    Vervaldatum: 15 november 2024

Certificaat Code:  SCS-COC-004512 Trademark License Code: FSC-C028516

FSC Standard: FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

De beoordeling is uitgevoerd door Scientific Certification Systems (SCS) in overeenstemming met de richtlijnen van
de Forest Stewardship Council A.C. (FSC®).

Dieses Multi-Site-Zertifikat umfasst die Herstellung und Installation von Baumaterialien
in Neubauten und Sanierungsprojekten mit dem Transfersystem.
De vestiging(en) zijn hiermee Chain of Custody gecertificeerd om producten te verkopen als:

FSC 100%, FSC Mix

SCS Global Services
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