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LICHT SCAN



 

LICHT SCAN

Kijk voor meer energie besparende tips op onze website: www.mijnondernemingduurzaam.nl

Uit onderzoek is gebleken dat MKB Nederland ruim €725 miljoen per jaar teveel betaalt aan energiekosten voor enkel de verlichting. 

90% van de bedrijven en maatschappelijk instellingen maken gebruik van zogenaamde klassieke verlichting. Door deze te vervangen 

door energiezuinige verlichting kan tot 70% op de verlichtingskosten worden bespaard. 

Met de Mijn Onderneming Duurzaam Lichtscan worden voor uw locatie alle besparingsmogelijkheden zichtbaar gemaakt! In

samenwerking met verschillende verlichting partners krijgt u oplossingen op maat. 

Welke lichtbronnen en armaturen u momenteel gebruikt:

• Aantal armaturen en lichtbronnen

• Huidige vervangingsprijs

• Energieverbruik huidige lichtbronnen

• Aantal branduren van de huidige lichtbronnen

• Geschiktheid van de huidige armaturen

Alternatieven voor uw huidige verlichting

• Per lichtbron wordt een passend alternatief voorgesteld

• Aantal branduren van de nieuwe lichtbronnen.

• Aanschafprijs nieuwe lichtbronnen

• Energieverbruik nieuwe lichtbronnen

• Garantie voorwaarden

Hoeveel CO2 wordt er bespaard door de vervanging van de 

lichtbronnen

• CO2 besparing in kilogrammen per jaar

• Indicatie te planten bomen ter CO2 compensatie

Hoeveel kunt u besparen op onderhoud en energiekosten

• Vergelijking tussen oude- en nieuwe lichtbronnen

• % besparing ten opzichte van de oude verlichting

• Besparing in kw/h per jaar

• Besparing in € per jaar

• Besparing op aanschafkosten

• Besparing op onderhoudskosten

 

Benodigde investering

Eén van de partners van MOD zal zorg dragen voor een passen-

de offerte voor uw investering

Fiscale voordelen

• Uitleg over KIA  (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

• Uitleg over EIA (energie investeringsaftrek)

Financieringsmogelijkheden

• Via een van onze partners kan een passende financiering 

worden aangeboden

• Terugbetaling d.m.v. uw maandelijkse besparing

Terugverdientijd

• Op basis van de besparing op uw energierekening

• KIA en EIA

• Reguliere afschrijvingen

Uw voordelen:
• Helder overzicht 

• Door een integrale aanpak in veel gevallen ook recht op extra investeringsaftrek

• Lichtbronnen kunnen per ruimte geïnventariseerd worden

Met de lichtscan krijgt u het volgende inzichtelijk :

Wanneer u investeert in oplossingen die een snellere terugverdientijd 
hebben dan de garantieperiode, loopt u geen risico.


