RELIGHTING
Meer comfort voor uw personeel en besparingen voor uw
bedrijf.
U wil:
• Op uw energiefactuur besparen?
• Uw installatie aan de wettelijke normen aanpassen?
• Het werkcomfort van uw medewerkers verhogen?

Dan is “Relighting” geknipt voor u!

Relighting: een complete oplossing op maat van uw behoeften
1

Wij analyseren de verlichting van uw gebouwen

	
Onze adviseurs nemen uw huidige installatie grondig onder de loep op het vlak van opstelling, voeding, armaturen,
verbruik, warmteontwikkeling, lichtsterkte, ergonomie… Daarna bespreken ze met u mogelijke besparingen. Indien deze
voldoen aan uw wensen gaan we over naar de volgende stap.

2

Wij bereiden een aanbod op maat voor

	
Onze experts ontwerpen van a tot z een nieuwe, betere, comfortabelere en zuinigere verlichtingsinstallatie, conform de
geldende normen.
Wij financieren en installeren uw Relightingoplossing.
Samen met onze partners nemen we het hele Relighting-project op ons en financieren het zelfs als u dat wenst.

3

U profiteert van het toegenomen comfort en de bereikte besparingen

	
Met een deel van de besparingen worden de plannen, de installatie en eventueel de financiering van uw Relightingoplossing vergoed, volgens een vooraf afgesproken facturatieplan.

4

U wordt eigenaar van de installaties

	
Als wij voor de financiering instaan, dan wordt u eigenaar van de installatie wanneer uw contract verloopt. U geniet dan de
volledige besparing op uw verbruik.

Meer comfort

Meer besparingen

• Hogere lichtsterkte

• Lager verbruik

• Uniformer licht

• Geoptimaliseerde onderhoudskosten

• Natuurlijker licht

• Luminus kan de financiering op zich nemen

Is Relighting geschikt voor u ?
• Bent u eigenaar van het gebouw?
• Is uw installatie ouder dan 10 jaar?
• Hebt u een productieruimte en/of een opslagplaats?
Als u op al die vragen ja geantwoord hebt, dan kan “Relighting” u een aanzienlijke besparing opleveren. Is dat niet het
geval, aarzel dan niet om toch contact met ons op te nemen. We kunnen samen een oplossing op maat uitwerken.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met uw Key Acount Manager of
mail naar btb@luminus.be

