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Wat heeft deze 
verlichting gemeen?



Het is 
circulaire LED-verlichting



Wij willen met verlichting 
de kwaliteit van leven verbeteren en 
bijdragen aan een duurzame wereld.

Onze ambitie



Uitputting van grondstoffen



Toename van afval



Opwarming van de aarde



Een circulaire economie is een 
economisch systeem dat de 

herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen maximaliseert en 

waardevernietiging minimaliseert.

Wat is een circulaire economie?



• Maximale levensduur, door 
optimaal onderhoud en hoge 
flexibiliteit

• Maximale waarde, doordat 
producten en onderdelen 
kunnen worden hergebruikt, 
gerenoveerd en gerecycled

Ons concept van de 
circulaire verlichting



Circular lighting



“Ik ben niet geïnteresseerd 
in het product, alleen in de 
prestatie. Ik wil alleen het 
licht kopen, niet de lampen.” 
Thomas Rau, CEO, founder Turntoo, 
visionair en consultant circulaire economie

Onze inspiratiebron



Koop licht, geen lampen!



Signify blijft eigenaar



Design Nieuwe 
business-
modellen

Reverse 
logistics

Samen-
werking

Onze instrumenten



Design



De Pacific LED 
als voorbeeld 
van circulair 

design

1
Ontworpen 

als losse 
componenten2

Gemakkelijk te 
(de)monteren

3
Gemakkelijk te 
onderhouden

4
Gemakkelijk 
te recyclen

Design

5
Optie om op 
te waarderen



Nieuwe technieken: 
3D printed luminaires
pendelarmatuur 

Design



Nieuwe businessmodellen



Nieuwe business-
modellen

‘End-to-end’
aanpak



De voordelen van financiering
Nieuwe business-

modellen

Netto Vrije Cash Flow
• Onmiddelijke energiebesparing
• OPEX dossiers hebben een veel kortere 

doorlooptijd dan CAPEX dossiers
• Snelheid. Hoe sneller je kan renoveren, 

hoe sneller je de energiebesparing realiseert
Standaard On Balance



Reverse logistics



Reverse logistics

1. Na einde contract ‘refurbishen’ armaturen

2. Onderdelen inzamelen

3. Recycling onderdelen voor hergebruik

4. Nieuwe installatie, nieuw contract



Samenwerking



Implementatie en beheer 
door betrouwbare partners

Samenwerking

KlantSignify
Fabrikanten, toeleveranciers, 

installateurs, etc.



Circular lighting:
de voordelen



Duurzamer door lager 
energieverbruik, efficiënter 
gebruik van materialen en 

daardoor minder CO2-uitstoot

Directe besparingen 
op energiekosten

Geen investering; 
maandelijkse of 

jaarlijkse vergoeding

Nieuwste 
verlichtingsinstallatie

Gegarandeerde 
verlichtingsprestaties 

(energieverbruik, 
lichtoutput, uptime)

Einde contract: 
verlengen, upgraden 

of ophalen door Signify



Circular lighting:
de praktijk



De voordelen voor de klant:

• 10-jarig contract

• Gegarandeerde prestaties 

• Geen investeringskosten, maar maandelijkse fee

• Zeer energiezuinig en ‘circular ready’ 
armatuur TrueLine

Antwerp Management 
School (AMS)



“Voor een vast bedrag per 
maand kunnen wij de 
komende 10 jaar zorgeloos 
vertrouwen op de meest 
duurzame verlichting” 
Geert Vyncke, Managing director AMS



De voordelen voor de klant:

• 5-jarig contract, met optie voor 5 jaar

• Gegarandeerde prestaties 

• Geen investeringskosten, maar maandelijkse fee

• Zeer energiezuinige en ‘circular ready’ 
armatuur 

Lounge 2, Schiphol



“Voor ons is het 
prettig om te weten 
dat we maximaal 
duurzame verlichting 
hebben, terwijl de 
prestaties continu 
gegarandeerd zijn.” 
André van den Berg, 
Executive Vice President & 
Chief Commercial Officer
Schiphol Group



De voordelen voor de klant:

• 10-jarig contract

• Gegarandeerde prestaties 

• Geen investeringskosten, maar maandelijkse fee

• Zeer energiezuinige en ‘circular ready’ 
armatuur Trueline

Bibliotheek 
Destelbergen



“In 2030 willen wij 40% 
op CO2 reductie. Met 
deze Circular lighting
oplossing worden we 
op een fantastische 
manier ontzorgd door 
licht als een dienst 
af te nemen.” 
Elsie Sierens, 
burgemeester Destelbergen



Tot slot



Overwegingen

naar de klant de noodzaak 
om circulair 
te denken

andere 
manieren van 
samenwerken

compromissen 
te sluiten om 

stappen te 
kunnen zetten

Luister Erken Zoek Durf



En... het begint allemaal 
met een overstap naar LED
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