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Heel wat verlichting 
binnen onze bedrijven 

is sterk verouderd  
en dringend aan 
vervanging toe.



THE TIME 
IS RIGHT 

LED technologie 
zorgt voor een enorme  

besparing van energie en 
brengt uw bedrijf meteen  

terug up to date.

01



Gedateerde verlichting 
jaagt uw energiekost  

de hoogte in.



GOEDKOPER 
LICHT 

Uw investeringen zijn in 
geen tijd terugverdiend. 
Wij geven u een duidelijk 
zicht op uw besparingen.
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Ecologische ingrepen 
zijn vaak tijdrovend, 

complex en duur. 
U ziet er tegenop en 

stelt het dus uit.
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SNELLE 
INGREEP 

Een ecologische update 
voor uw bedrijf? Start 
dan met de verlichting: 
eenvoudig en op 1-2-3  

te vervangen.
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Ecologie binnen een  
bedrijf is geen vraag van 
‘of’ maar van ‘wanneer’.  

Ingrepen uitstellen is geld
weggooien.
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ECOLOGISCH   
Duurzame verlichting is  

zowel voor uw bedrijf als 
voor het milieu voordelig. 
Doe het nu en pak in uw 

communicatie uit met  
uw kleinere ecologische 

voetafdruk.
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Slecht licht kan schadelijk 
zijn voor mens en product. 

En dat straalt af op  
de prestaties én de  

tevredenheid van uw
medewerkers.
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BETERE 
LICHTKWALITEIT  

Ons kwalitatief licht is 
steeds aangepast aan uw 
situatie. Dat is pas goed 

gezien.
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CHIEF ENERGY
OFFICER

 

GOODENERGY 
TEAM

Selectie
product

Studie- en 
lichtplan

Plan 
uitvoering

Technische
docs



UITVOERING
Installatiebedrijf

Technische dienst

KLANT
Projectontwikkelaar 

Industrie
KMO

Info 
subsidies

Inzicht 
terugverdien

termijn

Begeleiding
techniek

Contract
Uitvoering
Onderhoud
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Goh, weer iemand die wat 

lampen komt verkopen. 
* zucht.



VAN PLAN  
TOT LICHT    

Elk bedrijf is anders.  
Verlichting ook. watts ON 

werkt op maat van uw bedrijf, 
met een gratis lichtplan en 

een volledige studie.
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Ik weet dat ik iets  
moet ondernemen,  
maar ik begrijp het  

allemaal niet zo goed...

07



CHIEF ENERGY 
OFFICER    

Zet de Chief Energy Officer van 
watts ON voor u aan het werk. 

Uw elektricien is hierbij
de ideale partner.

Onze CEO is ook gecertificeerd 
verlichtingsadviseur.
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Ga niet te licht over licht. 
Te weinig kennis van  

zaken maakt dat u inboet 
op ecologische én  

economische winst.
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GEEN 
LICHTGEWICHTEN     

De oprichters van watts ON 
hebben 20 jaar ervaring. 

Kies voor advies en kennis van 
zaken, met een partner die 
weet waar het licht brandt.
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Al die keuze aan licht.  
Als dat maar goed  

afloopt en het licht ook 
blijft branden.
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LICHT DAT BLIJFT 
BRANDEN    

watts ON werkt alleen maar 
met Europese toeleveranciers 
die stevige garanties bieden.

Al onze toestellen zijn 
ook CE en ENEC gekeurd.
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Oude TL-armaturen met 
rode uiteinden vormen  

een gevaar voor brand en 
vertonen vaak al sporen
van oververhitting. Wat? 

Brandgevaar?
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VEILIGHEID 
Logisch dat je niet iedere 

dag omhoog naar je lichten 
kijkt. Doe het dan toch maar 
eens, vernieuw met veilige 

verlichting en slaap opnieuw 
op twee oren.
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TURNED ON? 

LICHTADVIES
—

LICHTPLAN
—

DUURZAME VERLICHTING

Gaversesteenweg 55 
9800 DEINZE

info@watts-on.be
+32 9 380 30 99

www.watts-on.be


