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Duurzaamheid is een thema dat  
voor klanten van installatiebedrijf 
Freek van Os steeds belangrijker wordt.  
Om klanten beter te helpen, gelooft  
het bedrijf dat men zelf voorop moet 
lopen in energiezuinige oplossingen. 
Met de verhuizing naar een nieuwbouw
pand werd hiertoe een grote stap 
gezet. Collega installatiebedrijf  
Jack van der Meij adviseerde voor  
de verlichting gebruik te maken van 
Interact Pro.

Freek van Os kiest 
voor duurzaamheid en 
eenvoudige installatie

Met Interact Pro profiteer je nu en 
in de toekomst van energiebesparende 
innovaties. Installatie is deels draad loos 
en instellen gaat gemakkelijk via een app. 
Je bespaart hier dus veel tijd.”
 
Chiel Roelofs  
Directeur Jack van der Meij

Elektrotechnisch installatie bureau  
Jack van der Meij richt zich op duurzame 
energie binnen het MKB. Het bureau  
is aangesloten bij het netwerk van 
Philips Connected lighting Experts.
Dit bestaat uit een kopgroep van 
innovatieve installateurs die weten 
dat het IoT en connected verlichting 
ongekende mogelijkheden bieden. Zij 
creëren kansen om de installatiemarkt 
te transformeren middels de laatste 
oplossingen zoals Interact Pro.

Jack van der Meij 
adviseert Interact Pro, 
slimme verlichting 
voor het MKB

“



Wij willen vooroplopen in duurzaam heid.
Daarom hebben we gekozen voor slimme 
Interact Pro-verlichting. Deze wordt 
nu automatisch geschakeld met 
sensoren, en ons energieverbruik is 
volledig inzichtelijk. Zo besparen we 
tot 60% op de energie rekening en 
betrekken we medewerkers bij onze 
duurzaamheids doelen.” 
 
Harm van Os  
Directeur Freek van Os

Installatiebedrijven krijgen van hun 
klanten steeds vaker vragen als: hoe 
kan ik energie duurzamer inzetten? 
Hoe kan ik kosten besparen? Door zelf 
actief met duurzaamheid bezig te zijn, 
kunnen vragen beter worden beantwoord. 
Installatiebedrijf Freek van Os geeft 
klanten graag het goede voorbeeld, 
en wil medewerkers de beste 
werkomstandigheden bieden.

Het voordeel van de aanwezig heids-
sensoren is dat in ruimtes waar niemand 
aanwezig is, het licht vanzelf wordt 
uitgeschakeld. In een tijd van 
duurzaamheid is dat erg prettig.” 
 
Lisa van Alphen de Veer 
Planning/marketing Freek van Os

“

Duurzaam is de norm  
bij Freek van Os

Bij Freek van Os werden twee typen 
energie zuinige Philips Interact Ready 
LEDarmaturen geïnstalleerd: op de 
begane grond kwamen 47 slagvaste en 
waterdichte armaturen, en op de eerste 
verdieping 74 inbouwarmaturen.

Via de Interact Pro gateway worden de 
armaturen en sensoren draadloos 
verbonden. Via de app kunnen vervolgens 
verschillende lichtgroepen, lichtscenes 
en tijdschakelingen worden aangemaakt.

Bij Freek van Os vind je geen enkele 
lichtschakelaar. Mede dankzij Interact 
Pro bespaart Freek van Os nu tot 60% 
op de totale energiekosten.

Eenvoudig installeren, 
duurzaam acteren 

“



Voordelen installateur

Eenvoudige installatie
Lichtsturing vindt met Interact Pro 
volledig draadloos plaats. Dit biedt veel 
flexibiliteit. Het maakt een razendsnelle 
configuratie mogelij k via een app, 
zonder dat training nodig is.

Proactief service verlenen
Interact Pro biedt op elk moment 
realtime inzicht in prestaties van het 
systeem bij  de klant. Aanpassingen 
kunnen online worden doorgevoerd.

Extra waarde toevoegen
Interact Pro biedt meer gebruikscomfort,
inzicht en extra bespa ringen. Daarmee 
biedt het forse meerwaarde t.o.v. 
standaard LEDverlichting.

Werken aan het klantenbestand
Interact Pro biedt unieke functionali teiten
voor installateurs: uitgevoerde projecten
zij n alle te managen vanuit een centraal
dashboard. Zo bouwen instal lateurs 
een uniek klantenbestand op.



Voordelen MKB’er

Meer comfort, betere prestaties
Verlichting is op elk moment via een
app af te stemmen op individuele 
werkzaamheden. Dit draagt bij  aan een 
gevoel van welzij n, en aan de prestaties 
op de werkvloer.

Inzicht in verbruik
Het Interact Pro dashboard monitort 
energieprestaties per ruimte en zelfs 
per armatuur, en maakt analyses mogelij k
van toekomstig verlichtingsgebruik. 
Ook ontstaat zo inzicht in extra 
besparingsmogelij kheden.

Zeer energiebesparend
Interact Pro biedt op elk moment 
realtime inzicht in prestaties van het 
systeem. Aanpassingen kunnen online 
worden doorgevoerd.

Innovatief imago
MKB’ers die kiezen voor een duurzame, 
slimme werkomgeving maken het ver schil.
Een innovatief imago kan klanten en 
leveranciers inspireren om ook een
stap in de groene richting te zetten.
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