
ETB vd Vorst bespaart op licht

licht     elektro    ontwerp     advies     uitvoering    onderhoud

Vrijwel niemand realiseert 
zich dat lichtbronnen en 
apparatuur verouderen en 
vervuilen. De lichtsterkte 
neemt in de loop van de tijd 
af zonder dat we dit op-
merken. Voordat een lamp 
stopt met licht geven kan de 
lichtopbrengst dalen tot 50% 
van de eigenlijke lichtsterkte 
terwijl voor 100% energie-
kosten wordt betaald. 
Mensen werken in een slecht 
verlichte omgeving. Dit heeft 
hoofdpijn, vermoeidheid en 
ziekteverzuim tot gevolg.  
Ondernemers zijn erbij 
gebaat dat personeel
optimaal en veilig werkt. 
Tijdige vervanging, voordat 
de lichtbron stopt met licht 
geven, is geen luxe maar 
noodzaak. 
Verlichting vergt onderhoud, 
maar wanneer is verlichting 

aan onderhoud toe? 
Afhankelijk van toepassing 
en het type verlichting kan 
precies worden berekend 
wanneer lichtbronnen 
onderhoud vergen of aan 
vervanging toe zijn. 
Verlichting kost geld. 
Nieuwe lichtbronnen ver-
bruiken minder energie dan 
de oude generaties. U kunt 
besparen op de energiere-
kening en op het milieu. Met 
een ontwerp op maat, advies 
over gebruik en onderhoud 
en de afvoer van oude licht-
bronnen en apparatuur kun-
nen wij helpen om de kosten 
van de verlichting over de 
hele levenscyclus zo veel 
mogelijk te beperken. 

Graag tot ziens bij
ETB vd Vorst.

Elektrotechnisch 
bureau Th. van de Vorst 

is sinds 1963 een begrip op 
het gebied van renovatie en 
onderhoud van elektrische 
installaties in Eindhoven 
en omgeving. In 1992 werd 
de familie Haaksman ei-
genaar van het bedrijf  dat 
complete  en deelprojecten 
voor woningbouw en aan-
nemers verzorgt. Nieuw 
binnen de organisatie is de 
realisatie van lichtplannen 
voor bestaande en nieuwe 
gebouwen.Ruime elektro-
technische praktijkervaring 
en gespecialiseerde kennis 
op het gebied van verlich-
tingstechniek maken ETB vd 
Vorst de ideale partij voor 

ontwerp en onderhoud van 
de totale verlichtings-

installatie in uw 
bedrijf.

Het licht al gezien?
Besparen op energiekosten van verlichtingsinstallaties tot wel 70 procent!

Besparen op onderhoudskosten van verlichtingsinstallaties!



Verlichting is nodig in ruimten waar mensen verblijven 
en werken. Of het nu om een winkel, zorgcentrum, kantoor, school, appartementencom-
plex of een magazijn gaat, de kwaliteit van het licht is belangrijk. Elke ruimte kent bepaalde 
eisen om er te kunnen werken, leren of ontspannen. Deze staan beschreven in de NEN-
EN 12464 binnenverlichting.  Een lichtonderhoudsbedrijf vervangt niet alleen de kapotte 
lichtbronnen maar geeft u een gedegen advies over lichtplannen en -producten per doel-
groep en kan tijdens het onderhoud rekening houden met specifieke eisen. 

Licht op maat

Besparen?
Verlichting is in veel gevallen bepalend voor de hoogte van de energierekening. In een gemiddeld 
kantoor in Nederland is een derde van de energierekening afkomstig van de verlichtings-
installatie. Het is in veel gevallen mogelijk om hierop fors te besparen, dit kan variëren van 10% 
tot wel 70%. Behalve een kostenbesparing voor uw bedrijf betekent dit ook een lagere belasting 
voor het milieu. Het toepassen van een nieuwe generatie lichtbronnen bespaart niet alleen op 
energiekosten maar de langere levensduur van de nieuwe lichtbron heeft ook een gunstig effect 
op de onderhoudsperiode. De onderhoudperiode wordt over een langere tijd uitgespreid, wat in 
kosten bespaart.

Onderhoud
Het onderhoud aan verlichtingsinstallaties kan op meerdere manie-
ren worden gerealiseerd:
- Groepsremplace: preventief onderhoud aan bestaande verlich-
tingsinstallatie door het groepsgewijs en tijdig vervangen van de 
lichtbronnen binnen een afdeling, ruimte of gebouw.

-Spotremplace: vervanging van uitgevallen 
lichtbronnen.  Nadeel hierbij is het verschil in 
helderheid van lichtbronnen en relatief duur 
onderhoud.
-Planmatig onderhoud: een combinatie van 
spot- en groepsremplace. Een onderhoudsplan 
brengt de totale onderhoudskosten over een 
langere periode vooraf exact in kaart. U 

bespaart en weet vooraf precies 
waar u aan toe bent.



Voordelen

Ontwerp en advies

* Economisch: u bespaart kosten in 
aanschaf, gebruik, onderhoud en afvoer;
* Storingsvrij: u voorkomt risico’s 
en ergernissen want uw verlichting is 
technisch helemaal in orde;
* Kwaliteit: u krijgt betrouwbare 
producten en deskundige service;
* Maatwerk: u krijgt voor elke ruimte 
de juiste verlichting;
* Gemak: u heeft één partij voor al 
uw lichtonderhoud dat u zelf niet meer 
hoeft te plannen;
* Schoon: het gebruik van goede pro-
ducten en een verantwoorde  afvoer 
van oude lichtbronnen en apparatuur is 
minder belastend voor het milieu.

Noodverlichting, afval en wetten

Het creëren van de gewenste lichtomstandigheid per ruimte en het 
modificeren van een verlichtingsinstallatie is een vak apart en vereist kennis 
van techniek, normen, budgetten en, last but not least, de gebruikers. Wij inventa-
riseren uw individuele wensen en brengen nauwkeurig de totale verlichtingsinstallatie 
in kaart op basis van meerdere gegevens zoals aantal branduren, economische levensduur 
en aanwezige lichtbronnen. In overeenstemming met onze innovatieve lichtkennis realiseren wij 
voor u een uitgebalanceerd licht- of onderhoudsplan. Indien gewenst verzorgen wij uw verlichting 
van A tot Z, van de eerste lichtmeting tot aan het indraaien van het laatste lampje.

Wettelijke kaders waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen zijn het Bouwbesluit waaronder 
NEN1010, het gebruiksbesluit waaronder NEN-EN 1838 en NEN 6088, de Arbo-wet waaronder NEN-EN 
1838, en de wet milieubeheer. 
In de Arbo-wet is vastgelegd dat een noodverlichtingsinstallatie regel-
matig moet worden gecontroleerd en onderhouden. Wij onder-
houden bestaande noodverlichtingsinstallaties en houden bij 
wanneer er onderdelen, zoals accupakken, moeten worden 
vervangen. Wij verzorgen een compleet keuringsrapport. 
Dit kunt u overhandigen bij inspecties van brandweer of 
gemeente. 
De afvoer van veel lichtbronnen valt onder het milieu-
besluit ‘Klein Chemisch Afval’. Oude lichtbronnen voeren 
we op een verantwoorde manier af en worden ingeleverd 
bij een erkend KCA-inzamelaar. Bij het vervangen van 
lichtbronnen nemen wij oude lichtbronnen 
kosteloos voor u mee.



Werkvoorbereider René Haaksman:

Algemeen directeur Bart Haaksman: 
Ik ben directeur maar startte hier lang geleden als monteur. Ik weet 
hoe het in de praktijk werkt. Met vragen en problemen kun je altijd bij 
me terecht. We zoeken net zolang tot we de goede oplossing hebben. 

Lichtadviseur Don Haaksman:

Avignonlaan 63  5627 GA Eindhoven  tel: 040-248.51.18  algemeen@etbvdvorst.nl   www.etbvdvorst.nl

Lid van uneto-vni

We zijn een flexibel familiebedrijf. Ik regel 
het renovatie- en onderhoudswerk dat 

wordt uitgevoerd door onze goed 
opgeleide en VCA-gecertificeerde 
monteurs.

Licht doet meer voor ons dan de meeste mensen zich realiseren. 
Daglicht is en blijft noodzakelijk voor ons. Het zorgt ervoor dat 

ons lichaam dagelijks weer ‘gelijk gezet’ wordt met onze omgeving. 
Licht is dynamisch; het leeft.  Aangezien we het grootste deel van de 
dag tegenwoordig binnen doorbrengen, is het van groot belang dat 
de verlichting optimaal is.
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