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In het MKB kunt u met LED verlichting gemiddeld 40% op het  
totale energieverbruik besparen.

LOHUIS® Lighting & Energy al ruim 45 jaar actief in verlichting.
LOHUIS® is de winnaar van de Nationale Ondernemersprijs 2016. Het
beste Nederlandse bedrijf in de branche van duurzame verlichting. Dit is
te danken aan ons continu streven naar topkwaliteit en de door LOHUIS®
intern opgeleide adviseurs met landelijke dekking, die vakkundig advies
geven aan onze cliënten.

PAY AS YOU SAVE Zonder investering toch LED-verlichting
LOHUIS® Lighting & Energy levert u moderne kwalitatieve  
LED-verlichting. U betaalt ons de investering terug met het berekend 
verschil tussen wat u gewend bent te betalen aan uw energiebedrijf en wat 
u daarna verbruikt door de inzet van onze kwalitatieve LED-verlichting.
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Grote Woerdlaan 36D, 2671 CL Naaldwijk
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Besparingen zijn op basis van gemiddeld 8 branduren per/dag - 250 dagen  

per jaar (kWh = 0.18 cent) Alleen de stroombesparing is meegenomen en 

(nog) niet de levensduur van de lampen.

Uw adviseur is:

 Besparing: 
 86% ca. € 16,-
 per jaar per lamp

 Besparing: 
 85% ca. € 12,-
 per jaar per lamp

 Besparing: 
 59% ca. € 11,88
 per jaar per lamp

 Besparing: 
 67% ca. € 108,-
 per jaar per lamp

Van halogeen 50 watt / levensduur 2000 uur naar LED spot 7 watt / levensduur 30.000 uur

Van gloeilamp 40 watt / levensduur 1000 uur naar LED E27 lamp 6 watt/levensduur 30.000 uur

Van TL buis 58 watt (150 cm) / levensduur 8000 uur naar LED buis (TL) 25 watt / levensduur 40.000 uur

Van Son-T (HPS) 450 watt / levensduur 10.000 uur naar LED (3 x 50 watt)  / levensduur >40.000 uur

De missie van LOHUIS® is het bereiken van energiebesparing 
door een zo breed mogelijke inzet van hoogwaardige en 
milieuvriendelijke LED-verlichting.

Voorbeelden van energiebesparingen 
per type lamp. 
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