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Beste	  VVE-‐bestuurder,	  
	  
Uw	  energiekosten	  kunnen	  omlaag.	  En	  snel	  ook.	  	  
Al	  binnen	  een	  tot	  hooguit	  drie	  jaar	  heeft	  u	  uw	  investeringen	  in	  LED-‐verlichting	  bij	  ons	  terugverdiend.	  
U	  koopt	  bij	  ons	  namelijk	  niet	  de	  armaturen,	  maar	  wij	  vervangen	  voor	  u	  de	  verlichting	  zelf.	  U	  behoudt	  
dus	  uw	  armaturen	  en	  daardoor	  bent	  u	  stukken	  goedkoper	  uit.	  
	  
Een	  vergelijking.	  Een	  spaarlamp	  gebruikt	  al	  vijf	  keer	  minder	  energie	  dan	  een	  gloeilamp,	  maar	  LED-‐
verlichting	  is	  zelfs	  tien	  keer	  goedkoper	  in	  energieverbruik.	  
LED-‐verlichting	  gaat	  bovendien	  veel	  langer	  mee.	  Een	  spaarlamp	  heeft	  twaalf	  keer	  zoveel	  branduren	  
als	  een	  gloeilamp,	  maar	  LED-‐verlichting	  brandt	  maar	  liefst	  vijftig	  keer	  zolang.	  
	  
De	  prijs	  van	  de	  vervanging	  is	  afhankelijk	  van	  de	  lichtbronnen	  in	  de	  armaturen.	  In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  de	  
exacte	  tarieven.	  
	  
Heeft	  uw	  VVE	  op	  dit	  moment	  geen	  of	  onvoldoende	  geld	  beschikbaar?	  Kies	  dan	  voor	  ons	  LED	  
Investeringsplan.	  Voor	  €	  1,00	  per	  armatuur	  per	  maand	  is	  de	  LED-‐verlichting	  na	  36	  maanden	  uw	  
eigendom.	  Terwijl	  u	  al	  vanaf	  het	  eerste	  moment	  dat	  ze	  branden	  al	  geniet	  van	  het	  lagere	  
energieverbruik.	  
	  
Voor	  welk	  systeem	  u	  ook	  kiest,	  uw	  energierekening	  daalt	  	  direct.	  	  
	  
Als	  u	  ook	  LED-‐verlichting	  wilt,	  komen	  wij	  bij	  u	  langs	  om	  te	  beoordelen	  welke	  lampen	  wij	  voor	  u	  
vervangen.	  Vervolgens	  maken	  wij	  een	  offerte	  met	  twee	  voorstellen.	  Of	  u	  koopt	  een	  x-‐aantal	  LED-‐
lampen	  en	  betaalt	  het	  bedrag	  in	  een	  keer,	  of	  u	  maakt	  gebruik	  van	  ons	  LED	  Investeringsplan	  en	  u	  
betaalt	  36	  maanden	  voor	  iedere	  armatuur	  een	  euro.	  
	  
Wij	  vervangen	  de	  verlichting	  en	  ieder	  jaar	  controleren	  wij	  voor	  u	  of	  ze	  nog	  goed	  functioneren.	  Is	  dat	  
onverhoopt	  niet	  zo,	  dan	  kunt	  u	  rekenen	  op	  snelle	  vervanging	  of	  reparatie.	  U	  krijgt	  een	  jaar	  garantie.	  
	  
Wij	  komen	  graag	  vrijblijvend	  langs	  om	  een	  en	  ander	  uit	  te	  rekenen	  en	  uw	  vragen	  te	  beantwoorden.	  U	  
kunt	  ons	  bellen	  of	  e-‐mailen.	  
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