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Case Study

“ De voorgestelde 
verlichting geeft 
ook extra glans 
 aan de auto’s.”



Garage Barto is een gerespecteerd auto-onderhoudsbedrijf 
in het Belgische Hoogstraten. Toen ze een autodealer in 
Turnhout overnamen om hun aanbod te verbreden, besloot 
het familiebedrijf om een nieuw pand te bouwen voor de 
nieuwe onderneming. In de showroom en de werkplaats was 
verlichting een van de belangrijkste prioriteiten.

Guy en de mensen bij Barto zijn volop 
in beweging - in elke zin van het woord. 
Hun klanten willen dat hun auto’s soepel 
rijden. De autobranche is op weg naar 
een duurzamer businessmodel. Met het 
verkopen van auto’s maakt het bedrijf een 
stap voorwaarts. En de twee zoons van  
de eigenaar bereiden zich erop voor om  
het zakelijke stuurwiel over te nemen.

Verlichtingsexpert Ronnie Kersemans 
doet al ruim een decennium lang zaken 
met dit familiebedrijf. Hij is samen met 
een vertrouwde installateur al jaren 
Barto’s aanspreekpunt voor vragen over 
verlichting. Hij heeft daarbij een kentering 
gezien van het incidenteel verkopen van 
verlichtingsproducten naar het aanbieden 
van totaaloplossingen waarmee hij het 
merk en de business van zijn klant versterkt. 
De ultieme uitdaging deed zich voor toen 
Barto een nieuw pand liet bouwen: een 
schone lei voor met maken van de perfecte 
LED-oplossing voor de lange termijn.

Klaar voor een 
schitterende 
toekomst

LED-lampen

Opel garage 
Barto

Achtergrond

Bedrijf
Opel garage Barto

Locatie
Turnhout, België

Producten
Autoverkoop  
en -onderhoud

Eindgebruikers
Guy Bartholomeeusen
Sven Bartholomeeusen

Case
Voor hun nieuwe pand wilde Barto energiebesparende 
verlichting waarmee de producten beter voor de dag 
komen. De oplossing: hangende Maxos LED-verlichting.



Om de beste oplossing 
te vinden moet je  
net even verder kijken.”
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Gericht op de toekomst
Guy Bartholomeeusen heeft het 
bedrijf jarenlang geleid, zijn zoons 
Sven en Joris gaan nu steeds meer 
verantwoordelijkheden overnemen.  
De eindverantwoordelijkheid ligt nog 
steeds bij Guy, maar het was Sven  
die zich inwerkte in de verlichtingsvraag 
voor het nieuwe pand. In overleg 
met Ronnie Kersemans stelde hij de 
voorwaarden vast waar de nieuwe 
installatie aan moest voldoen.  
Als investering op de lange termijn  
diende alles zo energiezuinig mogelijk  
te zijn. De nieuwe en gebruikte auto’s 
moesten aantrekkelijk ogen en de  
monteurs hadden een goed verlichte 
werkruimte nodig.

Philips: net dat beetje extra
Barto had al eerder Philips-producten 
ervaren in de oplossingen van Rexel,  
dus ze kenden de kwaliteit van het merk. 
Maar ze merkten pas echt hoe ver deze 
fabrikant gaat toen zich een mysterieus 
probleem voordeed, een paar weken  
nadat de LED-installatie voltooid was.

Sven legt uit: “Een van onze jonge 
medewerkers hoorde een scherp piepend 
geluid uit een van de armaturen komen.  
Zij was de enige die het kon horen, maar 
ze had er echt last van. Philips kwam langs 
en ontdekte dat het probleem veroorzaakt 
werd door de hoogspanningslijnen die 
buiten het pand liepen. Die zorgden in de 
LED-driver voor storing. Philips heeft de 
drivers vervangen door een ander model, 
en daarmee verdween ook het geluid. 
We waren echt onder de indruk van hun 
deskundigheid en service!”

Ronnie Kersemans is filiaalmanager bij Rexel en de Solutions 
Leader die voor dit project de verlichting ontwierp. Hij licht  
toe wat deze installatie zo interessant maakte: “Er zijn andere 
vereisten voor de verlichting in de werkplaats en de showroom. 
Bij beide moesten de energiekosten minimaal zijn, maar wel 
op de meest functionele en effectieve manier.”
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Bij Barto beseffen ze dat technologie maar een deel  
van het verhaal is. Waar het echt om draait is dat de 
oplossing een perfecte match is met de behoeftes  
van het bedrijf. Guy legt uit: “We zorgden ervoor dat  
we zelf betrokken waren bij alle gesprekken en 
berekeningen. Dus toen Ronnie de beste ingrediënten  
voor deze verlichtings oplossing uitkoos, snapten  
we meteen waarom. Zo konden we snel weer verder.”

Een glansrijk resultaat 
Een van de uitdagingen die Ronnie bij dit project 
tegenkwam, waren de producten zelf - auto’s. Hij belicht 
de gemaakte keuzes: “We wilden in de showroom een 
zachte, prettige lichtverdeling hebben. Daarom kozen we 
Maxos-lijnen met hangende armaturen. Die zijn makkelijk 
te installeren en zorgen voor goede accentverlichting. 
Maar auto’s hebben ronde vormen en ze glanzen, dus 
je ziet de verlichting erop weerspiegeld. Daarom kozen 
we voor stervormige LED-lichtbronnen in plaats van lijn-
vormige. Zo projecteer je losse lichtpunten op de auto’s, wat 
ze extra glans geeft. Net als een glinstering in iemands oog.”

Er was nog een reden dat Ronnie voor LED koos: “Barto 
wilde echt een statement maken, een stap in de toekomst. 
Men vindt LED nu nog ‘moderne’ verlichting, maar het duurt 
niet lang meer of elke andere technologie wordt gezien als 
ouderwets. Deze oplossing is echt toekomstbestendig.”

Klus geklaard
De mensen bij Barto hebben zelf het initiatief genomen voor 
dit project. Vader en zoons waren als managers tevreden 
over het eerdere werk van Rexel en over de kwaliteit van de 
Philips-producten. Daarom vroegen ze Ronnie Kersemans  
om de verlichting van begin tot eind te overzien.

Voor Ronnie was dit een groot compliment: “Als filiaalmanager 
kijk ik altijd verder dan alleen de technologie, het kosten-
plaatje, de energie berekeningen. Dat zijn belangrijke zaken, 
maar een project kan pas echt succesvol zijn als alle details 
perfect samenkomen. En dat bereik je alleen als je een goede 
samenwerking hebt met je klant.” Hij kijkt ernaar uit om zijn 
relatie met Barto te vervolgen, waar de reis ook heen leidt.

De juiste 
producten: 
een schot  
in de roos

Ons bedrijf heeft een 
grote sprong voorwaarts 
gemaakt en dat zie je 
ook aan de verlichting.”

“Elk detail klopt en dat zie je!”
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