
Wij zorgen voor jouw 
verlichting, zodat jij je 
kan bezighouden met 

jouw bedrijf
Light as a Service
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1. Inleiding

Licht is belangrijk. Maar het installeren van nieuwe 
verlichting kan een enorme aanslag zijn op zowel je 
financiële budget als je energiekosten. Wat te doen 
als je geen geld hebt om te investeren in een upgrade 
van de verlichting, en ook niet de tijd hebt om de 
installatie te beheren en te onderhouden?

Met Light as a Service profiteren je medewerkers 
snel van de beste lichtkwaliteit in een veilige 
werkomgeving, zodat ze optimaal kunnen 
functioneren. In plaats van zelf een grote initiële 
investering te maken voor het kopen, installeren 
en beheren van een nieuw verlichtingssysteem, 
betaal je een maandelijks bedrag en regelen wij de 
rest: van het ontwerp en de installatie tot aan de 
implementatie en het onderhoud.

Maak geld vrij, bespaar energie en verbeter de veiligheid

•  Genereer onmiddellijk cashflow en gebruik dit om 
andere onderdelen van je bedrijf te verbeteren, of het 
nu gaat om het inhuren van nieuwe medewerkers of het 
upgraden van je apparatuur.

•  Op LED gebaseerde connected lighting-systemen 
verlagen je verlichtingsgerelateerde energieverbruik 
tot 80%, zodat je energiekosten dalen en je je 
duurzaamheidsdoelen kunt halen.

•  Bespaar op onderhoudskosten met de mogelijkheden 
om een connected lighting-systeem op afstand 
te bedienen. 

•  Betere verlichting verbetert de zichtbaarheid aanzienlijk 
en verlaagt de kans op ongelukken. Connected 
lighting verbetert de veiligheid aanzienlijk omdat je de 
lichtniveaus snel en efficiënt op afstand kunt bedienen.

Met Light as a Service 
profiteren je medewerkers 

snel van de beste 
lichtkwaliteit in een 

veilige werkomgeving, 
zodat ze optimaal 

kunnen functioneren. 

4         Light as a Service



Gemoedsrust

We nemen de volledige verantwoordelijkheid 
voor het ontwerp, de installatie, de prestaties 
en het onderhoud van je verlichting van je 
over. Zo heb je minder zorgen en houdt je 
meer tijd over om je te richten op je bedrijf. 

2. Waarom kiezen voor LaaS?

Gegarandeerde lichtkwaliteit

Onze verlichtingssystemen voldoen aan de 
normen, zijn betrouwbaar en veilig en leveren 
de beste lichtkwaliteit met het laagst mogelijke 
energieverbruik. Wij garanderen de best passende 
verlichting gedurende de looptijd van het 
contract, op basis van vooraf bepaalde KPI's.

Onmiddellijke kostenbesparingen

Maak direct meer cashflow beschikbaar. 
Geen initiële investeringen, geen schulden en 
onmiddellijke energie- en onderhoudsbesparingen 
zorgen voor een positieve cashflow die je meteen 
weer voor je bedrijf in kan zetten. 

Veiligere werkplek

Met connected LED verlichting heb jij de 
controle en veiligheid op de lange termijn. Pas de 
lichtniveaus op afstand aan om de zichtbaarheid 
voor medewerkers te verbeteren. 
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Wij matchen je ambitie met onze kennis, zodat we samen tot de beste 
oplossing komen voor jouw bedrijf.



LED- en connected lighting-renovaties zijn het 
'laaghangend fruit' voor klimaatactie. Overschakelen 
op connected LED verlichting in gebouwen en op straat 
kan het verlichtingsgerelateerde energieverbruik in 
de gebouwde omgeving met wel 80% verlagen. Dit 
verlaagt op zijn beurt weer de verlichtingsgerelateerde 
CO²-voetafdruk, een belangrijk onderdeel van 
koolstofneutraliteit.

Met Light as a Service garanderen we hoogwaardige, 
energie-efficiënte bedrijfsactiviteiten en de beste 
kwaliteit verlichting, gedurende de hele looptijd van het 
contract. Het geld dat je nu bespaart en de toename in 
cashflow die je realiseert, kunnen worden ingezet voor 
extra efficiëntieverbeteringen en initiatieven rondom 
koolstofneutraliteit.

Circulaire 
verlichting

Service

Terugwinning van 
onderdelen

Recyclen Hergebruiken
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Circulaire verlichting

LaaS promoot duurzaamheid in de gehele levenscyclus 
van de verlichting. Alle armaturen in een installatie 
worden gerecycled en opnieuw gebruikt aan het einde 
van de levensduur van het product of aan het einde van 
het contract. Door de circulaire benadering verlagen de 
LaaS-contracten de onderhoudskosten met 60% met 
zero waste: er belandt geen afval meer op de stort.

3. Bespaar energie, 
red de aarde



5. Verbeter de veiligheid 
met slimme renovaties

Met Light as a Service kun je je verlichtingsrenovatie 
versnellen. Door de kapitaaluitgaven te verlagen en 
de cashflow van de organisatie te verbeteren, komt 
er met LaaS geld beschikbaar om nu meteen te 
renoveren in plaats van later. 

Met een upgrade naar connected LED verlichting 
heb jij de controle en heb je veiligheid voor jouw 
medewerkers op de lange termijn. Met monitoring 
op afstand kan je de lichtniveaus snel en efficiënt 
aanpassen, ongeacht of je ter plaatse bent. 
Uiteindelijk ken jij de werkruimte het beste. 

Geïntegreerde sensors in je verlichtingssysteem 
verzamelen gegevens over activiteiten en trends, 
en bieden bruikbare inzichten waarmee je een 
veiligere werkomgeving kunt creëren. Pas de 
lichtniveaus aan zodat je medewerkers beter zicht 
hebben en de kans op ongevallen kleiner wordt. 
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4. Verbeter je cashflow om 
je toekomst veilig te stellen

Met Light as a Service maak je van kapitaaluitgaven 
operationele uitgaven. Ook genereer je cashflow 
en bespaar je onmiddellijk geld. Je betaalt voor 
het licht, niet voor het verlichtingssysteem. 
Met een serviceovereenkomst zijn alle initiële 
en terugkomende kosten gedekt. Er zijn geen 
onverwachte ontwerp- of installatiekosten en 
geen verborgen kosten voor beheer, onderhoud en 
herstelwerkzaamheden. 

•  Maak nu cashflow vrij en investeer de besparingen 
in jouw belangrijkste bedrijfsactiviteiten

•  Verbeter je vreemd vermogen en andere 
financiële parameters op je balans

•  Gegarandeerde verlichtings- en energieprestaties 
gedurende het contract

Door nu cashflow te genereren kunt je je beter 
voorbereiden op de toekomst. En omdat LaaS een 
hogere cumulatieve cashflow genereert, lopen 
deze besparingen flink op.

70,000

Cashflow in duizenden euro's
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OPEX-model (operationele uitgaven) (Light as a Service)

Klassiek CAPEX-model (kapitaaluitgaven)

* Voorbeeld voor de renovatie van 50 locaties van gemiddelde 

grootte met een financiering van 5 jaar
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6. Hoe werkt het?

Signify biedt een volledige benadering, van het ontwerpen en bouwen 
tot de installatie en het onderhoud van de verlichtingsinstallatie. 

Samen richten we ons op het optimaliseren van jouw bedrijf.

Zo werkt het:

Planning en 
vormgeving
We evalueren eerst de 
bestaande verlichting 
en zien waar we kunnen 
besparen. Vervolgens 
creëert ons team een 
verlichtingsoplossing op 
maat, geheel volgens jouw 
wensen.

Bouw
Zodra alle partijen tevreden 
zijn, regelen onze teams 
het projectmanagement. 
We verwijderen de oude 
armaturen waar nodig 
en verzorgen daarna de 
levering, installatie en 
ingebruikstelling van je 
nieuwe verlichtingssysteem.

Gebruik
Nadat alles is geïnstalleerd 
controleren we of 
alles goed werkt. 
We controleren de 
systeemactiviteiten, lossen 
fouten op en zorgen voor 
een goed beheer (waar 
nodig).

Onderhouden en 
optimaliseren
Van begin tot eind. Onze 
wederkerende diensten 
omvatten onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden 
van de 
verlichtingsoplossing, 
het optimaliseren van de 
prestaties gedurende 
de hele looptijd van het 
contract, en het verifiëren 
van geleverde prestaties 
zoals overeengekomen.
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Verkoopkantoren in meer dan 50 landen

Technische deskundigheidscentra op 9 locaties

Service- en onderhoudsteams in meer dan 70 landen.

Armaturenfabrieken op alle grote continenten.

7. Signify; jouw wereldwijde partner met 
lokale aanwezigheid
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