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Wat is kwaliteit?  
Wat komt er allemaal kijken bij de aanschaf van 
LED verlichting op recreatieve sportvelden?

 Basiskennis lichtniveau, uniformiteit, verblinding e.d.

 Normen en afgeleiden

 Uitgangspunten (mastposities, afmetingen, etc.)

 Garantie op lichtplannen

 Waar hangt hergebruik van masten en  
bekabeling van af

 Totale projectkosten

 Wat kun je verdienen met dynamische bediening?

 Connected” zijn, wat heb je daar aan?

 Garantievoorwaarden

 Service organisatie

 Referenties

 Certificaten

 Hergebruik infrastructuur

 Vraag naar reële voorbeelden

 Optimaal gebruik, zie pag 17

 CIE150 richtlijn en afgeleiden

 Waar bevind het project zich, staan er woningen  
in de buurt?

 Rechten van buren en de rol van de gemeente

 Voorbeeld van subsidievoorwaarden

 Lumen-per-Watt, wat is dat en  
waarom is het belangrijk? 

 Hoezo dynamische bediening voor subsidie? 

 Garantie afspraken, waar moet je op letten?

 Installatie instructies voor de installateur

 Meten van het resultaat conform EN richtlijnen

 Tips om maximale energiesparing en CO2 reductie 
te behalen >>> OPTIMAAL GEBRUIK,  zie pagina 17  

Optimaal gebruik  
Hoe haal ik het maximale uit mijn LED verlichting qua 
energiebesparing en levensduur?

Hulp nodig?
Achter de aanschaf en het gebruik van LED sportveldverlichting gaat 
een wereld aan kennis en ervaring schuil. AAA-LUX deelt deze informatie 
vrijblijvend. We doen dit in de vorm van seminars, webinars en persoonlijk 
advies. Dus stel gerust uw vragen via sales@aaa-lux-lighting.com. 

www.aaa-lux-lighting.com/purchase-support

Samen met 

clubleden zorgen 

voor duurzaam 

gebruik van de 

verlichting

Voldoende 
licht

Besparing door 
dynamisch 

gebruik

- Normen vs. gebruik 
- Het menselijk oog vs. lichtkwaliteit
- Besparingsmogelijkheden in grote lijnen
- Levensduur

Bedienings-
systeem

Zorg voor 
beleving bij 

leden  

- Leaflet “optimaal gebruik” voor leden
- Templates en content voor  
  kennisdeling via:
 • Clubblad
• sociale media van de club

•  infoschermen clubhuis / kantine

Verlengen 
levensduur 
door onderhoud

- Onderhoudsvrij bestaat niet, onderhoudsarm wel
- Onderhoudscontracten
- Dashboard, service page, monitoring

- Producten vs. mogelijkheden
- Dashboard / connected

- Vraag naar voorbeelden
- Gebruik niet meer licht dan nodig ...  
   wat is nodig?
- wat is een reële terugverdientijd?

Wat is productkwaliteit en 
hoe weet je dat?

Hoe houd ik 
de investering laag? 

Hoe verdien je de 
investering terug?

Wat is lichtkwaliteit en 
hoe meet je dat?

Wat wordt bedoeld met 
lichthindernormen? 

Wat moet je weten over 
subsidieregelingen?

Wat is het nut van een 
bedieningssysteem?

Aanschaf 
en installatie

TRIPLE A LIGHTING
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