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EEN LICHT
DUWTJE IN
DE RUG!
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Met een eenvoudige aanmoediging richting uw schoolbestuur brengt u op een leuke
manier de voordelen van Goedkoper Licht onder de aandacht. De kinderen op uw school
profiteren dan binnenkort van beter licht en van de vele andere voordelen. Thuis kunnen
ze trots vertellen dat hun school 20% minder CO2 uitstoot! En het mooiste is:
het kost uw school helemaal niets, maar levert wel enorm veel op!

CY

CMY

de eerste

K

Het complete
schoolgebouw
wordt voorzien
van nieuw
licht!

60
scholen
profiteren!

Laat ook
uw school
profiteren van
de vele
voordelen!

Kleine moeite en het
kost uw school niets!
Laat uw schoolbestuur weten dat het
zonde is om niets te doen en geef
een duwtje in de rug via onze website:

goedkoperlicht.nl/duwtje
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DE VOORDELEN
OP EEN RIJTJE:
Overal nieuw licht:
beter onderwijs!

Nu geen extra kosten.
Straks stevig besparen!

Goede verlichting is een belangrijk onderdeel

Goedkoper Licht kost de school niets! De school

van een gezond binnenklimaat. In veel school-

betaalt een maandelijkse vergoeding voor het

gebouwen zit nog oude TL-verlichting.

gebruik, maar deze vergoeding is minimaal gelijk aan

C

Deze verlichting leidt tot een vermoeid gevoel

de kosten die direct worden bespaard op de energie-
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en vermindering van de concentratie. Goede

rekening en het onderhoud. Vaak is deze vergoeding
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verlichting zorgt voor betere leerprestaties.

zelfs minder, waardoor direct een financieel voordeel

Goedkoper Licht vervangt alle oude verlichting in

merkbaar is. Na 7 jaar vervalt deze vergoeding. De

de lokalen, waardoor omstandigheden sterk

besparing op de energierekening en het onderhoud

verbeteren voor de kinderen en leerkrachten.

blijft en komt geheel ten goede aan het onderwijs.

Minder energieverbruik:
minder milieubelastend!

Minder onderbrekingen:
geen onderhoud meer!

Het energieverbruik van de verlichting neemt af

Gebrekkige verlichting, kapotte en knipperende

met 45%. De school bespaart daardoor al snel

TL-buizen, uitval en verschillende kleuren licht

20% op het totaal elektrisch verbruik, waardoor

behoren straks tot het verleden. Goedkoper Licht

een aanzienlijke besparing voor het milieu wordt

geeft u 7 jaar lang servicegarantie. Wij zorgen

gerealiseerd. Goedkoper Licht is een kosteloze en

dat de verlichting goed werkt en de school

eenvoudige maatregel om een concrete

gedurende 7 jaar geen kosten heeft aan

bijdrage te leveren aan de verduurzaming

vervanging en reparatie van kapotte

van de school. Goed voor het milieu en het

verlichting. Dit betekent voor u geen

imago van de school!

zorgen en meer tijd voor lesgeven!
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Meld nu direct uw school aan of geef
uw schoolbestuur een licht duwtje in de rug!

