
Geachte heer, mevrouw,

‘’Waar is de adder onder het gras?’’, horen wij u denken. Hoe kan het dat een school volledig wordt

voorzien van nieuwe LED-verlichting zonder dat daar een investering voor nodig is en er geen hogere

lasten zijn? Vindt u het te mooi klinken? Dat snappen we, alleen… het kan echt. Hoe dan? Ik leg het uit.

Het ScholenLED-fonds maakt het mogelijk
Een school kan een beroep doen op het ScholenLED-fonds om nieuwe LED-verlichting te financieren.

Bij honorering van de aanvraag is zelf investeren niet nodig. Omdat nieuwe LED-verlichting minder

energie verbruikt, zijn de energielasten lager. Het bedrag dat de school hierdoor elke maand bespaart,

is het bedrag dat de school betaalt aan het fonds. In feite betaalt het energiebedrijf zo voor

de nieuwe verlichting. Voor 2019 heeft het ScholenLED-fonds een budget van € 10 miljoen.

Het ScholenLED-fonds is een particulier initiatief van Lohuis Lighting B.V. en Volgroen B.V.

NIEUW!
in Nederland

Beter licht op school
zonder extra kosten
of investering?
Uw school duurzaam verlicht
via het ScholenLED-fonds!



Antwoorden op belangrijke vragen
We kunnen ons voorstellen dat - nu we uw interesse

hebben gewekt - er meer vragen bij u opkomen, waarvan het

antwoord van belang is om een keuze te maken of dit voor

uw school interessant is. Bijvoorbeeld vragen over hoe een

aanvraag gedaan kan worden bij het ScholenLED-fonds, hoe

het werkt met garantie en onderhoud, of wie de installatie

verzorgt.

Gesprek
Om u te helpen deze vragen te beantwoorden en u te

voorzien van meer informatie, gaan wij graag in gesprek met

u. Dat kan telefonisch of via een persoonlijke afspraak.

Lohuis Lighting, Grote Woerdlaan 36B, 2671 CL Naaldwijk
010 76 00 377 - www.lohuislighting.nl

Waarom nieuwe verlichting?
Als verlichting werkt en er geen verbouwingen gepland staan

is de overweging voor nieuwe verlichting vaak niet aan de

orde. Door de mogelijkheid die het ScholenLED-fonds biedt,

is het goed om stil te staan bij de vraag of de voordelen van

LED-verlichting ook op uw school van toepassing zijn.

Denk hierbij aan:

1. Betere leerprestaties, sfeer en communicatie;

2. Modernere uitstraling;

3. Makkelijker en sneller schoonmaken;

4. Positieve bijdrage aan de energietransitie;

5. Lagere energielasten.

JA, ik ben geïnteresseerd in de
mogelijkheden om onze school
duurzaam via het ScholenLED-
fonds te verlichten!

U kunt ons bellen op 010-7600377 of mailen

via info@lohuislighting.nl

Wij hopen u snel te spreken om de mogelijkheden

voor uw school met u door te nemen.

Met vriendelijke groet,

Lohuislighting


