Kies voor winst van
slimme en duurzame
binnenverlichting
Met een advies op maat van de
erkende installateur binnenverlichting

Nieuwe verlichting kan uw bedrijf veel meer opleveren dan u denkt. Met
een goed advies en ontwerp op maat voor uw binnenverlichting spaart u
milieu en energie én zorgt u voor een vitale en veilige werkomgeving. Uw
medewerkers zijn fitter, gelukkiger en productiever.
Bovendien kunnen de systemen van een
erkende installateur binnenverlichting
‘smart’ zijn, waardoor ze heel eenvoudig
online te beheren en te onderhouden zijn.
Dat zorgt voor lagere kosten én hogere
opbrengsten waardoor u uw investering
sneller terugverdient. Vervang dus niet
zomaar een lamp, maar kies voor de voordelen van slimme en duurzame binnenverlichting. Met het advies, vakmanschap
en de service van een erkende installateur.

Voordelen op een rij
Lagere energierekening en
minder CO2-uitstoot

 aat uw bedrijf over op slimme en duurG
zame binnenverlichting, dan bespaart u

aanzienlijk op uw energierekening. Wel
tot 70 procent. Een erkende installateur
binnenverlichting kan voor uw situatie berekenen hoeveel kosten u kunt besparen.
Bovendien bent u als mkb-bedrijf wettelijk verplicht energiemaatregelen te
nemen in het kader van duurzaamheid en
milieu. Per 1 juli 2019 geldt daarbij een
informatieplicht, waarbij een Erkende
Maatregelenlijst (EML) is opgesteld. De
EML adviseert om de binnenverlichting in
uw bedrijf te vervangen door ledverlichting. Als Nederland over zou stappen naar
led-gedreven binnenverlichting realiseren
we samen een reductie van ruim 3 Mton
CO2; bijna het doel van het Klimaat
akkoord voor de tafel ‘gebouwde omgeving’. Een besparing die gelijk is aan het
jaarlijkse stroomverbruik van 3 miljoen

Dankzij de erkenningsregeling voor
binnenverlichting zijn deskundige lichtinstallateurs straks herkenbaar voor
klanten en prospects. Erkende verlichtingsinstallateurs zijn als geen ander in staat
om te adviseren over slimme en duurzame
verlichtingsoplossingen. En vanzelfsprekend
zorgen zij óók voor het optimaal plaatsen en
onderhouden van de binnenverlichting. Techniek Nederland en Fedet-NLA willen op deze
manier de kleinzakelijke markt voorzien van
kwalitatief hoogwaardige verlichtingssystemen. Dat is onze gezamenlijke inzet!
Rob van Veen, voorzitter Fedet-NLA
Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Nederlandse huishoudens. Door over te
stappen, bespaart u dus niet alleen op uw
energierekening. Uw bedrijf draagt ook bij
aan een groen en leefbaar Nederland.

Hogere productiviteit
en vitaliteit
Kwalitatieve en slimme binnenverlichting
kan bijdragen aan het visuele comfort van
uw werkomgeving, en daarmee aan een
prettige werksfeer en een hogere productiviteit. Denk daarbij aan een vakkundig
uitgekiende afstemming van de lichtintensiteit, daglichtsimulatie of de inzet van
effectieve kleuren. Productielocaties en
werkplekken zijn beter verlicht, wat leidt
tot hogere kwaliteit en opbrengsten. Door

Vind een erkende installateur bij u in de buurt
Slimme en duurzame binnenverlichting kan verrassend veel
voordelen opleveren. U combineert lagere kosten en hogere
opbrengsten en u bent duurzaam en milieubewust bezig. Een
erkende installateur geeft u een vakkundig advies op maat
en ontwerpt, realiseert en beheert uw binnenverlichting.
Nieuwsgierig welke winst er voor uw bedrijf te halen valt?
Ga naar www.technieknederland.nl

een goed afgestemde kleurweergave van
de verlichting ontstaat een prettige en
comfortabele werkomgeving. Daardoor
voelen medewerkers zich fitter, hebben
meer energie en een betere concentratie
en leveren een hogere kwaliteit in hun
werk. En dat ziet u terug in uw resultaat.
Uw erkende installateur binnenverlichting
kan dit volledig voor u inrichten, op maat
voor de unieke situatie van uw bedrijf of
voor specifieke plekken in uw pand(en).

Slimmer en eenvoudiger
onderhoud
U bespaart niet alleen op uw energierekening wanneer het licht brandt, maar ook
door slim gebruik en eenvoudiger onderhoud. Door gebruik te maken van ‘slimme’
led-armaturen kan uw totale lichtinstallatie online worden beheerd, gecontroleerd
en zo nodig op afstand worden bijgesteld.
Dit maakt gebruik en onderhoud eenvoudig en (kosten)efficiënt. Vergeten de
verlichting uit te doen? Met één druk op
de knop zet u vanaf de bank uw hele bedrijfspand in het donker. Of die ene gang.
Wat u wilt. Uw installatie kan op ieder moment eenvoudig aan de behoefte van uw
bedrijf worden aangepast. Dat is slimme
verlichting in de cloud. Bovendien heeft de
nieuwste verlichting een langere levensduur en is zeer onderhoudsvriendelijk.
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