
Stap voor stap naar energielabel C
Wist je dat in een gemiddeld kantoorpand de verlichting maar liefst 22% van het energieverbruik voor haar rekening neemt? Om een 
kantoorpand van energie label D t/m G naar label C te krijgen, is een aanpassing aan de verlichting vaak al voldoende!

Vanaf januari 2023 is energielabel C verplicht voor alle kantoren in Nederland ( >100m2).  Energieslurpende kantoren - label D t/m G - 
mogen dan niet meer gebruikt worden.

Een van de meest e�  ciënte en goedkope investeringen is de overgang naar ledverlichting en smart oplossingen. Het laatste kan 
bestaan uit zowel bewegingsensoren als digitale aansturing. Deze investering betaalt zich uiteindelijk terug door een fi kse besparing 
in energiekosten. Zo kan de directe energie- en kostenbesparing van led ten opzichte van tl oplopen tot wel 80% indien beide 
maatregelen worden doorgevoerd.

Door het het volgen van enkele stappen pak je dit eenvoudig en doeltre� end aan. Bij Solar doorloop je dit traject via één loket.

1. VRAAG EEN MAATWERKADVIES AAN BIJ ONZE LICHTEXPERTS

Laat je gebouw op een aantal kenmerken controleren. Onze lichtadviseur signaleert   

 verbetermogelijkheden en maakt een lichtenergiescan. Deze energiescan gee�  duidelijk  

 aan welke energiezuinige maatregelen je kunt realiseren.

2. STEL VAST VOOR WELKE SUBSIDIES JE IN AANMERKING KOMT

 Laat je door onze lichtexperts informeren over welke armaturen in aanmerking komen voor  

 de EIA en laat een ROI berekening maken. Voor meer info zie: www.rvo.nl, onder   

 het kopje ‘Subsidies & Financiering’. 

3. VOER DE ENERGIEMAATREGELEN TIJDIG UIT

Voer de energiemaatregelen vóór 2023 uit om tenminste energielabel C te behalen en je 

 classifi catie aan te vragen, zie stap 4.

4. LAAT EEN NIEUW ENERGIELABEL OPSTELLEN

Onze lichtadviseur regelt dit voor je!

STAPPENPLAN OM EENVOUDIG TOT ENERGIELABEL C TE KOMEN

Met jouw installatie expertise en onze Solar Light producten & diensten, kun je snel, eenvoudig en professioneel een 

lichtinstallatie of project uitvoeren. Maak je werk lichter met Solar Light.

 088 765 2768

 solarlight@solarnederland.nl

 solarlight.nl



SOLAR LIGHT MAAKT
JE WERK LICHTER
BEREID JE VOOR OP ENERGIELABEL C


