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Veranderingen in uw FSC-PEFC-contract 
Doordat de SCCI nu het grootste gedeelte van de administratie van SKH overneemt, betekent 
dit naar alle waarschijnlijkheid dat de communicatie met onze klanten eenvoudiger zal 
verlopen. Althans, dat is het beoogde voordeel van deze verandering. Het enige moment waar 
u nog direct te maken heeft met SKH is bij het afsluiten van een nieuwe 
certificatieovereenkomst (bij een eerste certificering, dan wel hercertificering na 5 jaar). 
 
 Veranderingen in de betalingstermijnen van FSC- en PEFC-
trajecten 
Onderdeel van deze verandering zijn de betalingstermijnen. Voor alle nieuwe contracten 
gelden nl. nieuwe betalingstermijnen. De betalingstermijn van de lopende contracten was altijd 
14 dagen (in werkelijkheid 1 maand). Dit kunt u naar believen als volgt aanpassen. Vanaf 2016 
zullen de betalingstermijnen 1 week, 1 maand, 2 maanden of 3 maanden zijn. De prijs die u nu 
betaalt, geldt voor een betalingstermijn van 1 maand (m.u.v. diegene die al een nieuw 
inschrijfformulier hebben gebruikt). Indien u overweegt van deze nieuwe betalingscondities 
gebruik te willen maken, neem dan contact op met Brigitta Koppenol  
(020 – 543 56 61).   Jaarlijkse FSC-PEFC-afdrachten 
Zoals u uit onze vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zal de SCCI nu de jaarlijkse 
afdrachten van FSC en PEFC voor SKH gaan regelen. Omdat SKH door de organisaties van 
FSC en PEFC verplicht is om de officiele afdrachten in het begin van elk nieuw jaar bij alle 
gecertificeerden in rekening te brengen, zal de SCCI begin januari aan al haar klanten een 
factuur sturen met daarop de exacte afdrachten voor dat jaar. Voor het betalen van de FSC- 
en/of PEFC-afdrachten geldt een betalingstermijn van 1 week. Dit was u vanuit de facturartie 
van SKH ook al gewend. Echter tegelijk met de factuur van de afdrachten bracht SKH ook het 
bedrijfsbezoek in rekening. Dit zullen wij niet doen, u krijgt de rekening voor het aankomende 
bedrijfsbezoek in twee etappes voorgelegd. Namelijk 25% ongeveer 3 maanden vooraf (tegelijk 
met de bevestiging van het bedrijfsbezoek) en de overige 75% na het bedrijfsbezoek. Op deze 
manier heeft u voor uw FSC- en/of PEFC-certificatie een gespreide betaling door het jaar heen. 
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