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1982 tot 1 januari 2007 
Garantiefonds

1 januari 2007 tot 31 december 2012
Individuele verzekeringspolis

1 januari 2013
Zelf verantwoordelijk

Vanaf 1 juli 2018
Introductie merk



Echte kwaliteit begint met controle
Controle en transparantie op het totale proces
met als doel zekerheid voor afnemer en gebruiker.

Onderhouds-
check
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Oplever 
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inspectie



Echte kwaliteit begint
met onafhankelijke controle

In de individuele fabrieken worden er door 
SKH onaangekondigd inspecties uitgevoerd
over kwaliteit en proces.

Naast externe controle heeft iedere fabriek
zijn eigen interne kwaliteitscontrole.



Onze onafhankelijke inspecteurs



HOUT100% laat ook onafhankelijke
inspecties op de Bouwplaats uitvoeren.

Controle is gericht op de juiste verwerking 
van HOUT100% producten. 

Gecontroleerde kwaliteit geeft zekerheid 
voor de opdrachtgever en eindgebruiker 
maar natuurlijk ook voor HOUT100%.



Voorbeelden bouwplaats inspectiesVoorbeelden bouwplaats inspecties



Terugkoppeling vergroot de kennis en draagt bij
aan minder faalkosten en meer zekerheid.



Ieder HOUT100% product krijgt
een uniek zekerheidsnummer.

Alle specificaties van het product 
zijn hiermee terug te vinden.







Met HOUT100% voldoet u nu al 
aan de Wet Kwaliteitsborging!
Met HOUT100% voldoet u nu al 
aan de Wet Kwaliteitsborging!



HOUT100% biedt echt meerwaarde!



Zekerheid!

Gecontroleerde kwaliteit!

Helderheid en transparantie!

Duurzaamheid!

Bewijsmateriaal!



Als je HOUT100% producten toepast, ben je er zeker
van dat deze geproduceerd worden van aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout en draag je bij aan het 

terugdringen van opwarming van de aarde!

Als je HOUT100% producten toepast, ben je er zeker
van dat deze geproduceerd worden van aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout en draag je bij aan het 

terugdringen van opwarming van de aarde!



CO opslag in houten kozijnenCO opslag in houten kozijnen2



Snelle nieuwe CO opslag na houtkapSnelle nieuwe CO opslag na houtkap
2



HOUT100% producten gaan minimaal
net zo lang mee als het gebouw!

HOUT100% producten gaan minimaal
net zo lang mee als het gebouw!



Voor circulair bouwen is HOUT 
hét enige juiste bouwmateriaal!
Voor circulair bouwen is HOUT 

hét enige juiste bouwmateriaal!

Bron: Transitie team Circulaire Bouweconomie onder leiding van Prof. Ir. Elphi Nelissen



Herkomst belangrijkste materiaalstromen 
in de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw





HOUT100% producten zijn
in alle kleuren leverbaar!

HOUT100% producten zijn
in alle kleuren leverbaar!



HOUT100% producten geven comfort!HOUT100% producten geven comfort!



HOUT100% producten besparen energie!HOUT100% producten besparen energie!



HOUT100% producten veilig en
inbraakwerend!

HOUT100% producten veilig en
inbraakwerend!



HOUT100% past in elke bouwmethodeHOUT100% past in elke bouwmethode



HOUT100% past voor renovatie en nieuwbouw



HOUT100% volledig prefab uit fabriekHOUT100% volledig prefab uit fabriek



Veel HOUT100% fabrieken werken al in BIM





Alle producten worden geleverd met 
minimaal 10 jaar zekerheid.

In individuele afspraken tussen de deelnemers en hun 
opdrachtgever kan deze zekerheid voorgezet worden naar 
zekerheid voor minimaal de levensduur van het gebouw.

Producenten zullen hier zelf ook pro actief mee om moeten 
gaan en partners zoeken in hun eigen keten om tot deze 
langdurige zekerheid te komen.





Hartelijk dank voor uw aandacht!





 Gesprekken met opdrachtgevers

 Ik richt mij in eerste instantie op opdrachtgevers in 1:1 gesprekken

 Combineren met bezoeken aan de deelnemers

De komende 2 jaar wil ik elke deelnemer bezoeken

Komende tijd:



 Overleg met VVVF en Verfindustrie over verlenging onderhoudstermijn 

 Duidelijkheid in sterren zekerheidssysteem

 Samen met SKH individuele data over bedrijfsbezoeken verzamelen

Dit koppelen aan BouwPIaatsInspectie en analyseren

Komende tijd:



 Iedereen doet wat wij met elkaar afgesproken hebben

 Wij gebruiken alleen nog duurzaam geproduceerd hout

 Dat elk product dat de fabriek verlaat ook echt HOUT100% is

 Dat elke deelnemer ook echt uitdraagt dat hij/zij HOUT100% leverancier is

En wat doen jullie?



 Dat iedereen alle projecten tijdig via de website meldt, zodat opdrachtgevers 

melding en certificaat krijgen. En wij samen beter kunnen worden

 Geef 3 opdrachtgevers met NAW gegevens aan mij door en ik ga ze (eventueel 

samen met jullie) benaderen

En wat doen jullie?



Samen maken wij HOUT100% hét enige 

merk voor HOUT in Nederland!


