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Met ledverlichting op 
zakelijke energiekosten 
besparen? Het kan!
Lees alles over onze  
samenwerking met LuxImprove



Ledverlichting als 
dé besparing op energie 
voor jouw bedrijf
Iedere ondernemer wil natuurlijk besparen op kosten waar dat 
maar kan. Of je de forse stijgingen in de energierekeningen 
en hoge materiaal- en grondstofkosten nu wel of niet in 
de portemonnee merkt. Een besparing op de maandelijkse 
energieuitgaven is voor elke ondernemer fijn. Dus het is niet meer 
dan logisch dat ondernemers op zoek naar manieren om minder 
energie te verbruiken. Want de beste energie is de energie die 
je niet verbruikt. Daarom is DELTA Energie een samenwerking 
aangegaan met LuxImprove voor ledverlichting.
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Wie energie gebruikt, wil dat zo efficiënt mogelijk doen, want iedere kuub gas 
of kWh stroom kost geld. Ook een ondernemer bespaart daarom graag op de 
energiekosten. Overstappen op ledverlichting kan een belangrijke manier zijn om 
op het stroomverbruik te besparen, want ledverlichting is veel efficiënter dan 
bijvoorbeeld traditionele tl-verlichting. Bovendien biedt led naast lagere kosten 
ook andere voordelen. Een korte terugverdientijd, een comfortabeler en egaler 
lichtbeeld én het is duurzamer.

Unieke samenwerking
 
Als je de verlichting in jouw bedrijfspand onder handen wilt nemen, kun je daarvoor 
nu bij DELTA Energie en LuxImprove terecht. LuxImprove is dé lichtspecialist die 
zorgt dat je met de juiste lichtoplossing bespaart op je energiekosten. Ze helpen 
je te verduurzamen, zonder dat je in hoeft te leveren op sfeer. Daarnaast draagt 
ledverlichting bij aan een veilige omgeving. Als je je pand, kantoorruimte of terrein 
optimaal wilt verlichten met een zo laag mogelijk verbruik ben je bij LuxImprove 
aan het juiste adres. Zakelijke klanten van DELTA Energie kunnen met LuxImprove 
rekenen op een betrouwbare partner op het gebied van ledverlichting. Een unieke 
samenwerking dus!

“ Verlichting is vanzelfsprekend, 
totdat het uitvalt of niet werkt.”
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Zo gaat het 
in z’n werk
Inventarisatie en lichtscan
Merk jij als ondernemer dat de maandelijkse kosten van stroom voor jouw bedrijf 
(te) hoog zijn? Of heb je bijvoorbeeld een horecaonderneming en wil je licht dat 
beter past bij de uitstraling van jouw zaak? Dan is dit het juiste moment om 
daar iets aan te doen. DELTA Energie regelt een kennismaking en adviesgesprek 
met LuxImprove voor jou. Een lichtexpert komt langs voor een inventarisatie en 
lichtscan. Met de lichtscan wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Op basis 
van deze lichtscan en jouw wensen, gaat Luximprove aan de slag. Het resultaat 
is een passend lichtadvies voor jouw specifieke situatie. Als daar een definitieve 
order uit voort komt, profiteer je van exclusieve korting die je als klant van 
DELTA Energie krijgt als je via LuxImprove ledverlichting aanschaft.

Ontwerp en type verlichting
 
Op basis van de inventarisatie gaan de experts van LuxImprove van start. Eerst 
wordt gekeken of sommige onderdelen 1-op-1 vervangbaar zijn. Voor een flinke 
besparing op de stroomkosten hoeft niet altijd de bestaande situatie helemaal 
op de schop. Als die optie niet de beste optie blijkt, komt LuxImprove met een 
advies voor een nieuw lichtplan. Daarin wordt de optimale situatie uitgewerkt die 
niet alleen leidt tot maximale stroombesparing, maar ook op andere gebieden 
zoals sfeer en veiligheid het beste resultaat geeft. Natuurlijk wordt daarbij 
rekening gehouden met het budget van de opdrachtgever.
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Terugverdientijd en investering
Als de opdrachtgever dat wil, maakt LuxImprove een besparingscalculatie. Die 
geeft de opdrachtgever nauwkeurig inzicht in het besparingspotentieel van de 
nieuwe lichtoplossing ten opzichte van de huidige situatie. Ledverlichting blijft 
zich continu ontwikkelen. Dat uit zich in een steeds kortere terugverdientijd. Bij 
sommige projecten kan die terugverdientijd slechts anderhalf jaar zijn. Dit maakt 
een investering in ledverlichting vaak zeer interessant. 

Naast een eenmalige investering behoort ook het financieren van ledverlichting, 
waarbij je aan het einde van de termijn eigenaar bent, tot de mogelijkheden. 
In veel gevallen kun je zelfs kostenneutraal financieren doordat je direct fors 
bespaart op je stroomverbruik.

Installatie, beheer en service
Als jij het plan hebt goedgekeurd, kan de installatie bijna van start. In de 
technische voorbereiding worden alle belangrijke onderdelen gecheckt. Met 
andere woorden: de voorbereiding wordt gestroomlijnd. Zo kan de installateur 
de klus zo spoedig mogelijk klaren. Dit kan één van de installatiepartners van 
LuxImprove zijn, of je kunt kiezen voor een eigen installateur.  

Door de lange levensduur van ledverlichting is het onderhoud dat je er aan hebt 
minimaal. Dit bespaart ook weer kosten. Zo voorkom je dat je in bijvoorbeeld een 
hoge bedrijfshal geregeld een hoogwerker moet inhuren om defecte verlichting 
te vervangen. Tijdens het hele proces, van inventarisatie tot oplevering, kan je 
bovendien terugvallen op het team van LuxImprove. Op deze manier ben je zeker 
van een soepel proces.
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De voordelen van 
ledverlichting
Energielabel C
Het mag duidelijk zijn dat ledverlichting een financieel voordeel heeft: je kunt er fors mee 
besparen op je stroomkosten. Maar ledverlichting heeft nog veel meer te bieden. Zo kan het 
bijdragen aan het halen van energielabel C. Handig, want alle kantoren die groter zijn dan 100 
vierkante meter moeten vanaf 1 januari 2023 minstens energielabel C hebben. Op dit moment 
heeft de helft van de kantoren  dat nog niet. Is dat bij jou ook het geval? Dan moet je 
minstens aan kunnen tonen dat je serieus werk maakt van verduurzaming van je kantoorpand 
om label C te behalen. DELTA Energie kan je daarbij helpen. Ervaren energie-adviseurs staan 
klaar om je te adviseren hoe je het beste aan de verplichting voor energielabel C kunt 
voldoen. Ledverlichting is vaak een belangrijk onderdeel van hun adviezen.

Meer welzijn en comfort
Ledverlichting zorgt ook voor meer welzijn en comfort op de werkvloer. Traditionele 
tl-verlichting flikkert op een hoog tempo. Onbewust vangen je ogen dit de hele dag 
op. Dit maakt je moe en duf. Goede kwaliteit ledverlichting heeft daar geen last meer 
van. Bovendien kan de intensiteit en kleur worden afgestemd op het natuurlijke verloop 
van de dag. Als je de hele dag binnen op kantoor zit, kun je met licht de energie van de 
werknemer en alertheid beïnvloeden. Werknemers zullen hierdoor beter presteren dan bij 
conventioneel licht.
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DELTA Energie 
en LuxImprove
DELTA Energie wil voor zijn klanten de logische energiepartner zijn. Daar hoort 
het helpen bij verduurzaming, en dus ook energiebesparing, bij. Juist omdat 
bij ondernemers de energiekosten een flink deel van de totale kosten kunnen 
uitmaken. LuxImprove deelt dit gedachtegoed. Daarom is deze samenwerking 
hen beiden op het lijf geschreven.

DELTA Energie was bovendien zélf klant bij LuxImprove om het eigen kantoorpand 
in Middelburg te verduurzamen en van ledverlichting te voorzien. Nu mag 
LuxImprove zich de officiële ledpartner van DELTA Energie noemen. Beide 
bedrijven hebben oog voor duurzaamheid, hebben de klant hoog zitten en gaan 
voor kwaliteit. Bovendien heeft LuxImprove net als DELTA Energie Zeeuwse roots. 
De match was er dus meteen!

Zakelijke klanten van DELTA Energie die bij 
het energiebedrijf een adviesgesprek voor 
ledverlichting aanvragen, krijgen met de 
Duurzame DELTA Deals vijf procent korting op 
de totale offerte van LuxImprove. 

De Duurzame DELTA Deals zijn een kortings-
programma voor klanten van DELTA Energie die 
willen verduurzamen en daarvoor de logische 
weg kiezen naar hun energieleverancier. Zo zijn 
er ook aantrekkelijke kortingen op bijvoorbeeld 
zonnepanelen.

Duurzame DELTA Deals
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