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•  Gebruikt LED-verlichting nu echt zo veel minder energie?

 LED lampen leveren 80 tot 90% energiewinst op in vergelijking met gloei- of  

halogeen lampen en zijn ook 2 x zuiniger dan spaarlampen en TL-lampen.

•  Hoe lang gaat LED-verlichting eigenlijk mee?

 LED verlichting geeft garantie op circa 50.000 branduren. U verdient uw investering in 

LED-verlichting makkelijk terug.

• Moeten LED-lampen ook opstarten?

 Nee, LED’s geven direct hun volledige lichtsterkte af en 100% rustig licht (geen flikkeren).

• LED-verlichting dat is toch dat koude blauwe licht?

 Tegenwoordig worden LED’s geleverd in diverse kleurtemperaturen en lichtsterkten.

• Kan LED-verlichting worden gedimd?

 LED’s zijn desgewenst uitstekend dimbaar met een voor LED’s geschikte dimmer.

• Werken LED-lampen ook bij heel lage temperaturen?

 Ja, LED’s werken, in tegenstelling tot spaarlampen, ook bij lage temperaturen.

• Is LED-verlichting goed te combineren met sensoren

 LED’s zijn uitstekend te combineren met slimme sensoren. Zoals bewegingssensoren.

• Is LED-verlichting veilig?

 Ja, LED-verlichting wordt veel minder warm dan conventionele verlichting. Is mede 

daardoor minder brandgevaarlijk en dus veiliger.

• Zijn LED’s milieuvriendelijk?

 Hun lage energieverbruik, hun levensduur en omdat ze geen gevaarlijke stoffen bevatten 

maakt LED’s zeer milieuvriendelijk. Overschakelen naar LED’s bespaart u niet alleen geld, u 

draagt ook bij aan een duurzamere wereld.

PAY AS YOU SAVE  Hoe werkt dat?
• Wij berekenen voor u het huidig gebruik en wat het verbruik zou zijn als u overstapt op led-verlichting. De besparing per 

maand is het bedrag dat u per maand betaalt voor het gebruik van de led-lampen. Uw betaling per maand is nooit hoger 

dan de besparing, meestal iets lager. De berekening is gratis.

• Onze berekeningen zijn bijzonder nauwkeurig, maar indien gewenst kunnen we een meetbedrijf inschakelen dat voor 

de plaatsing continue uw verbruik registreert en na het plaatsen van de LED-verlichting precies kan laten zien wat uw 

besparing is.

• De investering in LED verlichting wordt terugbetaald in een aantal  termijnen, die ongeveer gelijk zijn aan de 

maandelijkse besparing op energie. Het aantal termijnen is dus maatwerk per investering.

• LED-verlichting is uw eigendom nadat u met uw maandelijkse betalingen het geïnvesteerde bedrag heeft terugbetaald.

• De LED-verlichting kunt u zelf installeren. LOHUIS® kan het uiteraard ook voor u verzorgen en de investering eventueel 

meenemen in de maandelijkse betalingen.
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Wie nu overschakelt op LED 
trakteert zichzelf meteen op tal van voordelen! LOHUIS®  werkwijze:

LOHUIS® Lighting & 
Energy staat garant voor 
de Kwaliteit van haar 
producten en biedt  
3 tot 5 jaar Garantie 
(afhankelijk van het type) 
op de geleverde verlichting.

• LOHUIS® biedt u een gratis besparingsberekening en proefplaatsing aan.

 Bel of e-mail ons: tel. 010 76 00 377, info@lohuislighting.nl

• LOHUIS® onderzoekt voor u mogelijke energiesubsidieregelingen zoals de 

Energie-investeringsaftrek (EIA) en de  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die 

wel kunnen oplopen tot 86% van uw investering. LOHUIS® LED-verlichting komt in 

aanmerking voor de EIA van 58% en de KIA van 28%, conform de voorwaarden die 

daarvoor gelden.

• LOHUIS® ontzorgt en biedt echte service. Onze adviseurs, landelijk verspreid 

over Nederland, nemen samen met u vrijblijvend de uitgebrachte offerte door, 

bespreken de lichtverbeteringen en zorgen desgewenst voor de installatie van de 

nieuwe LED-verlichting.

• LOHUIS® geeft u na installatie van de LED-verlichting een milieucertificaat 

waarop precies te zien is wat uw CO2 en zwavelreductie is.

• LOHUIS® LED-VERLICHTING heeft een hoge kwaliteit en een lange levensduur. 

Hiermee bespaart u niet alleen op energie maar ook op onderhoudskosten.


