De nieuwe ledverlichting bij DOSL

Verduurzamen: beter voor de
wereld van morgen én voor de
clubkas van vandaag
LedsGoEco begeleidt verduurzamingstrajecten voor sportclubs
Subsidie, terugverdientijd, garantie: als sportclub komt er nogal wat op je af bij investeren in duurzaamheid. LedsGoEco begeleidt sportclubs hierbij
en kijkt bij verduurzaming niet alleen naar ledverlichting, maar ook naar aanvullende maatregelen als zonnepanelen en laadpalen. ‘Wij benaderen
verduurzaming vanuit de trias energetica: eerst besparen, dan opwekken en daarna terugleveren.’
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LedsGoEco is zo’n drie jaar actief in de sportmarkt. Van oorsprong was dat als installateur
van ledverlichting: het bedrijf installeert eigen
SumLed-armaturen en ledverlichting van
bekende merken als Lumosa en iBeam.
Inmiddels begeleidt LedsGoEco ook complete
verduurzamingstrajecten. Gerdine Otten van
LedsGoEco vertelt: ‘Sportparken hebben grote
oppervlakten, zowel op de velden als de daken,
die ze kunnen benutten als “energiecentrale”
met zonnepanelen en laadpalen. Als je energie
opwekt en aan je buurt levert, ontstaat een verdienmodel voor de club. Eigenlijk moet iedere
club energieneutraal zijn. Dat is niet alleen
beter voor de wereld van morgen, maar ook
voor de clubkas van vandaag.’ Met garantie voor
kwaliteit: het bedrijf werkt volgens de NSVVnormeringen. Na oplevering van ledverlichting
doet LedsGoEco altijd een controlemeting en
biedt het bedrijf aan om de armaturen in onderhoud te nemen.
Van investering naar rendement
De werkwijze van LedsGoEco kenmerkt zich
door maatwerk, legt Otten uit. ‘Wij zetten de
club voorop. LedsGoEco werkt niet met
standaard lichtplannen; wij kijken altijd naar de
bestaande situatie en maken dan een plan op
maat. Het plan van aanpak hangt ook af van de
wensen van de club: gaan ze voor laagste prijs,
voor kwaliteit of iets wat past in de bestaande
situatie? Dat is elke keer maatwerk. Vaak is
investeren in duurzaamheid een ingewikkeld

beslistraject, maar het mooie is dat je met
passend advies en service echt wat kunt
betekenen voor sportclubs.’
Veel clubs zijn wat huiverig om te investeren in
crisistijd, maar volgens Otten ben je een dief van
je eigen portemonnee als je niet verduurzaamt.
Zeker met de huidige subsidies die LedsGoEco
kosteloos aanvraagt. Tevens biedt het bedrijf
de financiering aan tegen 0% rente. Otten:
‘Verduurzaming is leuk voor het imago, maar
wij kijken ook wat het de club daadwerkelijk
oplevert. Met subsidie en 0% rente levert
investeren direct geld op. In onze voorstellen
werken we ook altijd een businesscase uit.
We kijken naar energiebesparing en energie
contracten en zo lichten we de club helemaal
door. Wat volgt, is een uitgewerkt advies op
maat, waarin de club zelf keuzes kan maken.’
Onderling vertrouwen
DOSL uit het Brabantse Leende, een vereniging
met zo’n 630 leden, is één van de voetbalclubs
die al samenwerkte met LedsGoEco. DOSL had
al duurzame zonnepanelen en elektrische
maairobots; met LedsGoEco zet de club een
nieuwe stap door oude lampen te vervangen
door ledverlichting. Het B-veld van de club is
door LedsGoEco voorzien van ledverlichting:
er zijn acht nieuwe masten geplaatst met
energiezuinige ledarmaturen. In de toekomst zal
LedsGoEco ook ledverlichting plaatsen op drie
trainingsvelden van DOSL.

Voorzitter Alex van Balen is tevreden over de
samenwerking met LedsGoEco. ‘In de voor
bereiding op ons traject om alle velden van ledverlichting te voorzien, hebben wij verschillende
offertes opgevraagd’, vertelt hij. ‘Het contact met
LedsGoEco was fijn: zij gingen net wat verder
in de samenwerking dan anderen. Vooral het
meedenken was belangrijk voor ons. Ze hebben ons ondersteund met subsidies en volgden
hun installatie goed op. Met Raymond van
LedsGoEco verliep de communicatie snel, vaak
via de app. Dat creëert een vertrouwensband.’
Rond het veld zijn acht masten geplaatst.

www.ledsgoeco.nl
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