
Geen investering in 
verlichting en tot 70% 
minder energiekosten
Met Light as a Service kiezen Praxis en Brico voor 
duurzaamheid en een nog mooiere winkelbeleving

Light as a Service



Géén investeringskosten  
en volop duurzaamheid  
en gebruiksgemak

Praxis en Brico, dochters van moederorganisatie 

Maxeda, wilden hun filialen voorzien van 

energiezuinige LED-verlichting. Doel was om  

het assortiment beter tot zijn recht te laten  

komen en om kosten te besparen. Voor 120  

filialen werd gekozen voor Light as a Service. 

Bij Light as a Service betaalt de klant alleen voor  

het licht, niet voor de lampen. Light as a Service 

werkt met een servicecontract. De klant betaalt 

alleen nog het all-in maandelijkse servicebedrag  

en voor de energiekosten. Van installatie- en 

onderhoudskosten is geen sprake meer.

“ Light as a Service is voor ons perfect. We betalen voor al 
onze winkels alleen nog voor een servicecontract. Hierin is 
de hele ombouw van al onze winkels opgenomen, dus ook 
het weghalen van oude verlichting en het installeren van 
nieuwe LED-armaturen. Het onderhoud van de verlichting 
hoort hier ook bij. En bij problemen of defecten is één 
mailtje genoeg om het te laten oplossen.” 
 
Henk Schurink, manager Bouw en Winkelinrichtingen Praxis

Lage CO2-footprint

Praxis en Brico kozen voor twee typen LED-

verlichting: bij winkels met een laag plafond voor 

CoreLine Trunking en bij winkels met een hoger 

plafond voor speciale LED-pendelarmaturen.  

Ook alle andere ruimten zoals de magazijnen, 

kantoren, garderobes, toiletruimten en zagerijen 

werden voorzien van energiezuinige LED-

armaturen. De pendel armaturen werden speciaal 

voor Praxis ontworpen. Doordat ze in Nederland 

worden gemaakt via digital manufacturing en 

volledig recyclebaar zijn, zorgen ze voor een 

extreem lage CO
2
-footprint. 



“ In onze gangpaden hebben wij nu een lichtopbrengst  
van 500 lux. Dit is ruim voldoende om ons assortiment  
mooi uit te lichten, en toch volop energie te besparen.  
Wij krijgen veel positieve reacties van onze klanten en  
van onze medewerkers.” 
 
Henk Schurink, manager Bouw en Winkelinrichtingen Praxis 

 Ontzorgen 

  Met Light as a Service betalen retailers alleen een vast maandbedrag.  

Hiervoor ontvangen zij een gegarandeerde afgesproken hoeveelheid licht én  

energie besparing. Onderhoud wordt ook binnen de afgesproken termijn uitgevoerd.

 

 Optimaal verlichtingsplan voor elke winkel

  Wie kiest voor Light as a Service mag vertrouwen op jarenlange  

verlichtings expertise. Een verlichtingsplan zorgt voor de mooiste winkel  

met de hoogste energiebesparing.

 

 Besparen op energiekosten

  Retailers die nog niet zijn overgegaan op LED-verlichting, profiteren direct  

na installatie van de LED-verlichting van een forse energiebesparing die kan  

oplopen tot 70%.

 

 Unieke winkelbeleving

  Een servicecontract van Light as a Service biedt volop mogelijkheden om  

te profiteren van de vele innovaties van Philips verlichtingsproducten en Interact 

connected verlichtingssystemen.

Case study

Praxis en Brico  
winkels (Maxeda), 
Nederland en België

Light as a Service

Light as a Service: licht kopen,  
in plaats van lampen

Met Light as a Service:

•  kiezen Praxis en Brico voor service op maat: monitoring, onderhoud,  

prestatieanalyse en –verbetering vallen standaard onder het onderhoudscontract;

•  is geen sprake meer van investeringskosten, maar een all-in, maandelijks  

vast servicebedrag;

•  worden de afgesproken hoeveelheid licht en de afgesproken hoeveelheid 

energiebesparing geleverd;

•  hebben Praxis en Brico geen omkijken meer naar onderhoud;

• bewijzen Praxis en Brico dat het oog heeft voor het milieu en voor duurzaamheid;

•  kiezen Praxis en Brico voor een optimale winkelbeleving met aantrekkelijk  

gepresenteerde producten;

•  besparen Praxis en Brico op energiekosten, door energiezuinige LED-verlichting  

te gebruiken.
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