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CONFORMITEITSCERTIFICAAT 
WB-COC-001000 

 
WOOD.BE verklaart hierbij dat het bedrijf 

 
KORLAM, Breulstraat 111, 8890 Moorslede, Belgium 

 
op de volgende locatie 

 
KORLAM, Breulstraat 111, 8890 Moorslede, Belgium 

 
en voor de volgende activiteiten 

 

Spanten in gelijmd-gelamelleerd hout 
 

voldoet aan de vereisten gesteld in 
 

FSC-STD-40-004 (v. 3-0): FSC Standard for Chain of Custody Certification 
 

Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 10/01/2011 en blijft geldig tot 9/01/2026 zolang het certificaat niet geschorst 
of ingetrokken wordt door WOOD.BE.

 

Brussel, 15/02/2021 

 
C. De Roock 

General Manager 
 

Dit certificaat is verbonden aan de overéénkomst PF11-B166 en blijft eigendom van WOOD.BE. 
Op verzoek van WOOD.BE dient men het certificaat en alle kopieën onmiddellijk terug te sturen. 
De geldigheid van het certificaat en de scope dienen nagezien te worden op www.info.fsc.org. 

Het certificaat zelf vormt geen bewijs dat een bepaald product, geleverd door de 
certificaathouder, FSC® gecertificeerd is (of FSC Controlled Wood). 

Producten aangeboden, geleverd of verkocht door de certificaathouder kunnen enkel 
beschouwd worden als afgedekt door de scope van dit certificaat indien de vereiste FSC® 

claim duidelijk vermeld staat op de facturen en leveringsdocumenten. 
 

WOOD.BE is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante 
Stoffen Verwerkende Nijverheid (voorheen CTIB-TCHN) 

FSC® accredited Certification Body: n° FSC-ACC-026 
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels 

info@wood.be – www.wood.be  tel: +32 (0)2.558.15.50 
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CONFORMITEITSCERTIFICAAT 
WB-COC-000999 

 
WOOD.BE verklaart hierbij dat het bedrijf 

 
TERRYN TIMBER PRODUCTS , Breulstraat 111, 8890 Moorslede, Belgium 

 
op de volgende locatie 

 
TERRYN TIMBER PRODUCTS, Breulstraat 111, 8890 Moorslede, Belgium 

 
en voor de volgende activiteiten 

 

Productie van gelijmd-gelamelleerd hout 
 

voldoet aan de vereisten gesteld in 
 

FSC-STD-40-004 (v. 3-0): FSC Standard for Chain of Custody Certification 
 

Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 10/01/2011 en blijft geldig tot 9/01/2026 zolang het certificaat niet geschorst 
of ingetrokken wordt door WOOD.BE.

 

Brussel, 15/02/2021 

 
C. De Roock 

General Manager 
 

Dit certificaat is verbonden aan de overéénkomst PF11-B047 en blijft eigendom van WOOD.BE. 
Op verzoek van WOOD.BE dient men het certificaat en alle kopieën onmiddellijk terug te sturen. 
De geldigheid van het certificaat en de scope dienen nagezien te worden op www.info.fsc.org. 

Het certificaat zelf vormt geen bewijs dat een bepaald product, geleverd door de 
certificaathouder, FSC® gecertificeerd is (of FSC Controlled Wood). 

Producten aangeboden, geleverd of verkocht door de certificaathouder kunnen enkel 
beschouwd worden als afgedekt door de scope van dit certificaat indien de vereiste FSC® 

claim duidelijk vermeld staat op de facturen en leveringsdocumenten. 
 

WOOD.BE is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante 
Stoffen Verwerkende Nijverheid (voorheen CTIB-TCHN) 

FSC® accredited Certification Body: n° FSC-ACC-026 
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels 

info@wood.be – www.wood.be  tel: +32 (0)2.558.15.50 
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CERTIFICAT DE CONFORMITE 
WB-COC-001009 

 
WOOD.BE certifie que l’entreprise 

 
LAMCOL, Marloie-Aux Minières 12, 6900 Marche-en-famenne, Belgium 

 
sur le site 

 
LAMCOL, Marloie-Aux Minières 12, 6900 Marche-en-famenne, Belgium 

 
et pour les activités 

 

Charpentes en bois lamellé collé 
 

respecte les exigences de 
 

FSC-STD-40-004 (v. 3-0): FSC Standard for Chain of Custody Certification 
 

Ce certificat a été émis pour la première fois le 20/04/2011 et, sauf retrait ou suspension par WOOD.BE, 
reste valable jusqu’au 19/04/2026. 

 

Brussel, 1/04/2021 

 
C. De Roock 

General Manager 
 

Ce certificat est lié à la convention PF13-B194 et demeure la propriété de WOOD.BE. 
Ce certificat et toutes copies de ce dernier seront immédiatement retournés à WOOD.BE sur demande. 

La validité de ce certificat et son scope seront vérifiés sur www.info.fsc.org. 
Le certificat seul ne constitue pas une preuve qu’un produit livré par le titulaire du certificat 

est certifié FSC® (ou FSC Controlled Wood). 
Les produits proposés, livrés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être considérés 

comme couverts par le scope de ce certificat que si le claim FSC® exigé est clairement 
mentionné sur les factures et les documents de livraison. 

 
WOOD.BE est le Centre technique et scientifique de l’Industrie transformatrice du 

Bois et des Matières Connexes (anciennement CTIB-TCHN), 
FSC® accredited Certification Body: n° FSC-ACC-026 

Allée Hof ter Vleestdreef 3, B-1070 Brussels 
info@wood.be – www.wood.be  tel: +32 (0)2.558.15.50 


