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Koop licht geen lampen



Managed services
Door Philips gegarandeerde prestaties:

Wij bieden een volledige ‘end-to-end’-aanpak 
inclusief het ontwerp, de bouw, de exploitatie en 
het onderhoud van de verlichtingsinstallatie, 
en we bieden tevens ondersteuning bij de 
optimalisatie van uw bedrijfsvoering.
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Gegarandeerde prestaties:
• Energie consumptie
• Lichtgarantie
• Uptime



Philips Managed Services modellen

Gegarandeerde prestaties: 
geinstalleerd vermogen, licht niveau
& uptime 

Onderhoud, training & documentatie

Beheer

Bouw

Audit & advies

Gegarandeerde prestaties: 
geinstalleerd vermogen, licht niveau
& uptime 

Onderhoud, training & documentatie

Beheer

Bouw

Audit & advies

Financieringsopties

Gegarandeerde prestaties: geinstallerde
wattage, licht niveau & uptime 

Onderhoud, training & documentatie

Beheer

Bouw

Audit & advies

Circulaire producten

Einde contract opties: 
verlengen, hergebruiken, opwaarderen, etc.

Standard Managed 
Services

Light as a Service Circular Lighting
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Financieringsopties



Voorbeeld: Opex cost (Geen Capex)
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LaaS

Onmiddelijke energie besparing
door nieuwe LED installation 

Lagere kosten zonder initieele
investering (Capex)

Volledige ontzorging van uw licht
installatie tijdens het contract



Voorbelden “Koop licht geen lampen”

• Openbare verlichting:
– SPW – lopende aanbesteding
– Steden en gemeenten, bvb Mechelen – via Gridoperatoren

• Sportverlichting:
– Verschillende clubs in NL, Duitsland & Nordics
– Vragen vanuit Belgie

• Binnenverlichting:
– Veel vraag
– Zaventem
– Mechelen
– Kortrijk

5



Philips Circular lighting 

Philips Lighting Services

2017

De hoogste vorm
van duurzaamheid, zonder
initiële investering



Onze visie op duurzaamheid
Brighter Lives, Better World

7

Als duurzaamheid belangrijk is voor uw 
stad, dan zou verlichting één van uw 
prioriteiten moeten zijn.

Philips Circular lighting is een geweldige 
manier om snel uw impact op onze 
leefomgeving te minimaliseren en 
direct besparingen te realiseren.



De impact van verlichting in een circulaire economie
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① Totale ontzorging gedurende
contract termijn

③ Duurzaamheid en
milieubelasting.

② Geen investering budget. 

Voordelen van Circulaire
Verlichting voor U



Philips Circular lighting 
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Philips Circular lighting is de beste keuze als het om 
duurzaamheid gaat. 
U vermindert uw CO2-voetafdruk en realiseert 
onmiddellijk besparingen.



Voorbeeld: Opex cost (Geen Capex)
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Initieel contract

Onmiddelijke energie besparing
door nieuwe LED installation 

Lagere kosten zonder initieele
investering (Capex)

Ecologisch voetafdruk
vermindering

Volledige ontzorging van uw licht
installatie tijdens het contract



Voorbeeld: Opex cost (No Capex)

50
Circular lighting fee
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Reverse Logistics 
op einde
levensduur

Last Step

Optie 1: 
Verlenging

Optie2: 
Upgrade     

Optie 3: 
Hergebruik

Opties na initieel contract – circular 

OF OF



Case study

Openbare bibliotheek Kortrijk

De bibliotheek van Kortrijk wordt als eerste gebouw in België 
voorzien van Circular lighting. ‘Slimme’ LED-verlichting biedt de 
mogelijkheid tot het programmeren van verlichtingsschema’s, dag-
en nachtherkenning en aanwezigheidsdetectie, wat zorgt voor een 
energiebesparing tot 80%. De modulair opgebouwde armaturen zijn 
eenvoudig te installeren, onderhouden, herstellen en te vervangen 
(na 10 jaar). Bovendien is het mogelijk de verschillende onderdelen 
na afloop van het contract een nieuwe bestemming te geven.

Vraag van de klant
• Voldoen aan ‘Innovatieve projecten Duurzaam Materialenbeheer’ door 

OVAM, in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu 
• Stad Kortrijk wil hiermee een voorbeeld stellen, dat echt uitvoerbaar is
• Onderstrepen van de ambitie van stad Kortrijk als Klimaatstad
• Het realiseren van dit project zonder investeringsbudget, via een 

betalingsmodel door het vrijkomen van middelen dankzij de 
energiebesparing en veel minder materiaalvervangingen
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Philips installeert, 
onderhoudt en 

upgradet het systeem

Betaal een service 
fee voor licht

Philips hergebruikt en 
recyclet het materiaal

Business 
model 

innovatie
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Onze oplossing

Circular lighting is gebaseerd op het principe van de circulaire 

economie. In dit businessmodel ziet Philips Lighting zichzelf als 

partner van de klant voor het leveren van licht. De stad Kortrijk 

koopt licht als een dienst voor haar bibliotheek en Philips Lighting 

blijft eigenaar van de lichtinstallatie. Er is een prestatiecontract 

van 10 jaar afgesloten, dat houdt in dat wij de beste verlichting

leveren en de bibliotheek voorzien van de laatste nieuwe updates 

zodra die beschikbaar komen.

Philips Lighting verbindt zich ertoe om na afloop door middel 

van herinzet of hergebruik een nieuwe bestemming te voorzien 

voor de armaturen. Een verlenging van het contract of een 

overname van de installatie door de stad is ook mogelijk.

Openbare bibliotheek Kortrijk

Koop licht, geen lampen



Succesverhalen

Schiphol Airport
Amsterdam, Nederland

Het is Schiphol's ambitie om één van de 
meest duurzame luchthavens te wereld
te worden. We geloven in een circulaire
economie en willen een actieve rol
spelen bij het realiseren daarvan.”

Jos Nijhuis, CEO en president Schiphol Group
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Case study

Schiphol Airport
Schiphol Airport is terecht een erg druk vliegveld en meteen ook 
één van de beste luchthavens ter wereld. Lounge 2 op Schiphol 
heeft een grondige verbouwing ondergaan. Deze transferhal biedt 
passagiers alles wat ze van een moderne luchthaven mogen 
verwachten: ze kunnen winkelen, eten, drinken en ontspannen. 
De verlichtingsupgrade met hoogste duurzaamheidsscore en 
circulaire elementen - zonder investering vooraf, is van grote 
invloed op klanten en gebruikers.
Volgens de Schiphol Group zie je onze mooiste prestatie –
de bijzonder duurzame verlichtingsoplossing – misschien nog 
wel het minste.

Vraag van de klant

• Een verlichtingsinfrastructuur gericht op duurzaamheid en 

doelstellingen van de circulaire economie 

• De beste lichtniveaus, aanpassing aan daglicht en 

geen investering vooraf
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Schiphol Airport
Het project omvat 3700 LED-armaturen, een besparing van 
50% op het elektriciteitsverbruik en maandelijkse betaling 
zonder investering vooraf. Bovendien werden de armaturen 
geoptimaliseerd voor de circulaire economie, prestatie en 
recycling.

In samenwerking met architecten Kossmann.dejong en Philips 
Design zijn de armaturen speciaal voor Schiphol ontwikkeld. 
Ze leveren een uitgebreid rendement op dat verder gaat dan 
het oorspronkelijke contract, aangezien de producten ontwikkeld 
zijn voor: 

• De mogelijkheid tot 
upgraden

• Onderhoudsgemak

• Gebruiksgemak 

• Modulaire toepassing

• Demontage

• Recycling

3,700

LED-armaturen

50%

75% langer
Armaturen gaan
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energiebesparing

mee
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Case study

Bruynzeel
Bruynzeel Storage Systems is een producent, adviseur en installateur 
die ruimtebesparende en archiveringssystemen ontwikkelt voor 
overheidsinstellingen, bibliotheken, ziekenhuizen en musea. Het 
bedrijf is ook vastbesloten om grondstoffen te besparen. Hun circulaire 
bedrijfsaanpak verandert afval, bijproducten en emissies
in materialen die in hun productiecycli gebruikt kunnen worden. 
Een succesvol model dat echte ambitie geeft aan hun doel om een 
werkelijk duurzame toekomst te creëren.

Vraag van de klant

• Controle over het verbruik van verlichtingsenergie

• Focus op kernactiviteiten in plaats van op het bezit en beheer van 

verlichtingsinfrastructuur

• Een end-to-end oplossing die ook de mogelijkheid zou bieden 

om recycling te maximaliseren, in overeenstemming met haar zakelijke 

doelstellingen gericht op de circulaire economie
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Ontzorging

op energiekosten: met 
73% verminderd; 
CO₂-voetafdruk met 
231 ton CO₂ verminderd.

focus op 
kernactiviteiten

Betere arbeids-
omstandigheden
voor werknemers

Enorme besparing
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Onze oplossing

• End-to-end verlichtingsbeheer door Philips Lighting, 

waarmee de klant ontzorgd wordt, zodat deze zich kan 

richten op zijn kernactiviteiten

• Een nieuwe mate van energiebesparing en controle over de 

verlichtingsinfrastructuur met een gegarandeerd maximaal 

hergebruik van componenten

Waarom Philips Lighting?

• End-to-end oplossing die in overeenstemming is met de visie 

voor duurzaamheid en circulaire economie

• Budgetneutraal contract op basis van beheer en onderhoud, 

en adviezen voor doorlopende optimalisatie

Bruynzeel




