
Certificaat SGSCH-COC-000184 

De organisatie 

Braun & Wettberg Feinburstenmanufaktur GmbH 

Beerfelden, Hirschhorner StraRe 90, 64760 Oberzent, Duitsland 

is beoordeeld en gecertificeerd als het voldoen aan de vereisten van 

FSC® Chain-of-Custody 

FSC-STD-40-004 Versie 3.0 FSC-standaard voor Chain of Custody-certificering - april 2017 
FSC-STD-50-001 Vereisten voor FSC-handelsmerken door certificaathouders 

De reikwijdte van de registratie verschijnt op pagina 2 van dit certificaat. 

Dit certificaat is geldig van 20 oktober 2018 tot 19 oktober 2023 en blijft geldig. 
Hercertificeringsaudit vóór 1 oktober 2023 

Uitgave 8. Gecertificeerd sinds oktober 2003 SGS Ref # DE13 / 81840588 

Geautoriseerd door 

Saas 

SGS Société Générale de Surveillance SA Certificering en bedrijfsverbetering 
Technoparkstrasse 1 8005 Zürich Zwitserland t +41 (0) 44 445-16-80 £ + 41 (0) 44 445-16-
88 www.sgs.com 

De geldigheid van dit certificaat moet worden geverifieerd op http: //info.fsc.ora/ 

Voor de volledige lijst met productgroepen http: //info.fsc.ora/ 

Dit certificaat zelf is FSC-gecertificeerd [of FSC-gestuurd hout]. De aangeboden producten, 
indien aanwezig, vallen niet onder de reikwijdte van dit certificaat. Dit certificaat blijft 
eigendom van SGS 

Het certificaat en alle kopieën of reproducties worden aangevraagd door SGS. 
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Dit document is beschikbaar op www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. De aandacht 
wordt gevestigd op de beperkingen van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en 
jurisdictieproblemen die daarin zijn vastgesteld. De authenticiteit van dit document kan 
worden geverifieerd op http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-
client-directory. Elke ongeoorloofde wijziging, verleiding of vervalsing van de inhoud of het 
uiterlijk van dit document is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd voor de 
volle omvang van de wet. 

FSC 



www-fsc.org FSC® * A000531 

Het keurmerk van verantwoord bosbouwcertificaat S6SCH-COC-000184, vervolg 

Braun & Wettberg Feinburstenmanufaktur GmbH 

FSC® Chain-of-Custody 

Uitgave 8 

Gedetailleerde reikwijdte 

Aankoop van geprefabriceerde houten onderdelen (FSC 100%) en verpakking 

(FSC Mix), productie, outsourcing en verkoop van haarborstels, bad-, nagel- en fijne borstels 
en diverse houten geschenkartikelen 

(FSC 100%) en handel in deze producten 

en verpakking (FSC Mix) met het transfersysteem. 

Aankoop van geprefabriceerde houten artikelen (FSC 100%) en verpakking (FSC Mix), 
productie, uitbesteding en verkoop van houten haarborstels, bad-, nagel- en fijne borstels, 
en een verscheidenheid aan cadeauartikelen (FSC 100%) en handel gebruik van deze 
producten en verpakking (FSC Mix) met behulp van het transfersysteem. 

FSC 

www.fsc.org FSC? A000531 

Het kenmerk van verantwoord bosbeheer 

Services toegankelijk op www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperkingen van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en 
jurisdictieproblemen die daarin zijn vastgesteld. De authenticiteit van dit document kan 
worden geverifieerd op http://www.sgs.com/enicertified-clients-and-products/certified-
client-directory. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of vervalsing van de inhoud of het 
uiterlijk van dit document is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd voor de 
volle omvang van de wet.  


