
De Nederlandse Bond van 

Timmerfabrikanten (NBvT) 

behartigt de gezamenlijke en 

individuele belangen van 

ongeveer 250 timmerfabrikanten. 

De NBvT levert een essentiële 

bijdrage aan de ontwikkeling 

van het bouwen in en met hout 

onder meer door het 

stimuleren van innovaties, 

het meewerken aan regelgeving 

en het bevorderen van kwaliteit 

voor de leden van de NBvT.

 

m e t  h o u t  b e r e i k e n  w e  m e e r

Kwaliteitskaart

De toegevoegde waarde van een NBvT-lid 
als partner in business 
Kwaliteitsleverancier: 
Het NBvT-lidmaatschap is voorbehouden aan ondernemingen die kwaliteit leveren. Zowel bij aanvang als tijdens het lidmaatschap 
blijft de kwaliteitseis van kracht. U heeft daarom altijd de garantie dat u hoge kwaliteit krijgt. 

Kwaliteitsregelgeving:
De NBvT ontwikkelt voortdurend kwaliteitsregelgeving voor haar leden. De kwaliteit van haar leden is dus gewaarborgd.

Helderheid:
Bij samenwerken met een NBvT-lid bent u verzekerd van helderheid over de afspraken en de verantwoordelijkheden. 
Voor-, tijdens en na elk project. Afnemers van een NBvT-lid weten altijd en tijdig waaraan ze toe zijn.

Echt materiaal:
Elk NBvT-lid maakt gebruik van een echt en eerlijk materiaal: hout. Hout heeft echte, natuurlijke schoonheid en wordt door een 
ieder als echt prettig ervaren.

Betrouwbare partner:
De leden van de NBvT hebben een betrouwbare reputatie. Ook betrouwbaarheid is verbonden aan het NBvT-lidmaatschap.

Innovatief karakter:
NBvT-leden worden door het kenniscentrum van de NBvT op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op technisch gebied. 
De aangesloten ondernemingen maken gebruik van deze kennis en delen onderling de ervaringen met nieuwe zaken. 
Beproefde noviteiten vertalen ze door in hun eigen producten en dienstverlening. Als u zaken doet met een NBvT-lid, dan weet 
u zeker dat er wordt gehandeld en geproduceerd volgens de laatste stand der techniek. U heeft te maken met een moderne, 
innovatieve onderneming.

Conform regelgeving:
Het kenniscentrum NBvT informeert zijn leden ook altijd als eerste over nieuwe wettelijke aangelegenheden. 
Elk NBvT-lid handelt en produceert gegarandeerd conform de laatste wet- en regelgeving.

Maatschappelijk verantwoord:
NBvT-leden huldigen het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hun wijze van ondernemen is transparant. 
De grondstoffen waarmee ze werken, zijn verkregen uit duurzaam bosbeheer. Ook nemen NBvT-leden vergaande maatregelen 
voor goede arbeidsomstandigheden en een verbetering van het milieu. Het kenniscentrum NBvt staat ze ook op dit vlak ter zijde. 
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