
Investeren in LED-verlichting levert u al snel een fl inke bespar ing op. 
U vermindert uw energieverbruik met minstens 50%. LED-verlichting 
heeft daarnaast een langere levensduur, waardoor u ook nog eens 
bespaart op vervangingskosten.

Geen warmte, geen verkleuring
Naast concrete besparingen, heeft LED-verlichting nog meer voordelen. 
Ouderwetse lichtbronnen geven veel warmte en UV-straling af. Dit kan 
zorgen voor het verkleuren van uw producten. LED-verlichting geeft geen 
warmte en heeft ook geen UV-straling. Verder is aangetoond dat werken 
onder LED-verlichting rustiger is voor uw ogen dan wanneer u werkt onder 
TL-verlichting.

25% korting voor Vakcentrumleden 
Het Vakcentrum stimuleert het gebruik van LED-verlichting bij haar 
leden. Daarvoor is het Vakcentrum een samenwerking aangegaan met 
Saled, leverancier van hoogwaardige LED-verlichting speciaal voor de 
 foodbranche. Vakcentrumleden krijgen 25% korting, of u nu kiest voor 
complete LED-armaturen of voor ombouw van uw bestaande armaturen.

Betrouwbaar
Na ombouw naar LED-verlichting kunnen uw armaturen gehercertifi ceerd 
worden. Daarmee behoudt u uw CE-keurmerk. Belangrijk met het oog op 
uw verzekeringen.

Subsidie
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie, neem dan contact op 
met het Vakcentrum.

Advies of off erte
Vraag vandaag nog een advies of off erte aan via 
reactie@vakcentrum.nl.

Ledenvoordeel:
Korting op LED-verlichting

Duurzaam, zuinig en effi  ciënt

Voorbeelden 

Supermarkt
• 435 lichtbronnen 1 op 1 vervangen door LED
• Totale energieverbruik verminderd met 65%
• 46.000 kg CO2-reductie per jaar
• 32.000 gr zwavel reductie per jaar
• Ruim € 10.000 besparing per jaar
• Investering over het algemeen binnen 3 jaar terugverdiend

Speciaalzaak
• 72 LED-lampen, waaronder groot aantal railspots van 20 en 

30 Watt
• wekelijks gezamenlijk verbruik 102 kWh
• kosten slechts € 16 per week

In 2,5 jaar terugverdiend

Albert Heijn Van der Poel in Dordrecht is geheel voorzien van 
duurzame LED-verlichting. Overstappen op energiezuinige LED- 
verlichting hielp Vakcentrumlid Van der Poel bij het verkrijgen van 
het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) van het Vakcentrum. De 
complete investering inclusief monteren en vervangen, heeft 
AH van der Poel binnen 2,5 jaar terugverdiend.
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Bespaar op uw energiekosten. Veel Vakcentrumleden besparen jaarlijks al aanzienlijk op elektriciteit en gas door deel te nemen aan het 
Vakcentrum Energiecollectief. Door gezamenlijke inkoop kunnen zeer scherpe tarieven worden gerealiseerd. Voor groot- en kleinverbruikers. Voor 
winkel en privéwoning. 

Energieprijzen schommelen het hele jaar door. Het inkoopmoment van 
energie en gas is dus bepalend voor het te betalen tarief. Het is dus zaak 
om energie in grote volumes in te kopen en wel op het meest voordelige 
moment  bij de goede leverancier.

Op ieder moment instappen
Instappen kan op ieder moment. Maar let op: veel lopende contracten 
hebben een opzegtermijn van 3 of 6 maanden. Het is dus zaak om tijdig 
een overstap te overwegen.

Werkwijze
• Vraag uw gratis en vrijblijvend advies aan via e-mail: 

reactie@vakcentrum.nl. 
Stuur daarbij een kopie van uw jaarafrekening of maandfactuur mee 
(geen voorschot). Een overzicht van uw volume met bijbehorende 
EANcodes en looptijd is ook voldoende.

• U ontvangt vrijblijvend een aanbieding. 
• Beslis of u van de aanbieding gebruik wilt maken.  Vakcentrum 

Energiecollectief regelt de gehele overstap voor u. 
• Vakcentrum Energiecollectief zegt uw bestaande contract op.

Aanvullende diensten
Als deelnemer in het Vakcentrum Energiecollectief kunt u ook gebruik 
maken van de volgende aanvullende diensten:

Factuurcontrole

Wij voeren onbeperkt factuurcontroles uit voor onze deelnemers. Zowel 
van de levering als netbeheerder  (transport) worden gecontroleerd. Op 
ongeveer een derde van de facturen vinden wij verkeerd gefactureerde  
tarieven en/of verbruiken.

Controle van het gecontracteerd  vermogen 
en/of capaciteit

Wij stemmen het maximaal piek- en gecontracteerd vermogen/capaciteit 
af per aansluiting tot minimale kosten, zodat onze deelnemers er zeker 
van zijn dat zij geen onnodige kosten betalen.

Controle aansluitwaarde van de elektra/gas aansluiting

Is uw aansluiting niet zwaarder afgesloten dan nodig is? Per aansluiting 
zijn hier vaste kosten aan verbonden. Hoe groter/zwaarder de aansluiting 
hoe hoger de vaste kosten. Wij bekijken uw verbruikscapaciteit en in 
overleg zullen wij voor u de aansluiting verlichten zodat uw vaste kosten 
naar beneden gaan.

Advies of off erte
Vraag vandaag nog een advies of off erte aan via 
reactie@vakcentrum.nl.

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Ledenvoordeel:
Goedkope duurzame energie

“Werkelijk een fantastische service! 

Lage tarieven en zonder problemen 

overgestapt. Een telefoontje en alles 

werd geregeld.”

Klaas-Jan Koelewijn
Albert Heijn Leersum
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