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Naam & Adres (in drukletters aub): 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................. 

Telefoonnummer/GSM NR............................................................. 

Emailadres:    .................................................................................. 
DATUM...................................

NAAM EN HANDTEKENING VOOR AKKOORD 

 

 
BEDANKT VOOR JOUW BESTELLING 

Na ontvangst van je bestelling, ontvang je de factuur. Wij versturen de 
lampen binnen de 3 werkdagen, na het ontvangen van de betaling. 

Levering aan huis 

Bij bestellingen onder 50 euro netto betaal je 4,95 euro 
leveringskosten, boven de 50 euro netto is dit gratis. 

Ophalen bij de Woonwinkel Habito, 

Veurnestraat 22 

Gratis. De  stad zal je op de hoogte brengen wanneer je de 
lampen kan komen halen. 

Dit is een overzicht van de meest verkochte modellen Een uitgebreider aanbod vindt u op onze website 
www.ledimpactvzw.be. U krijgt zowel  op de modellen op deze lijst als op de modellen op de website 30% korting.  

E27 Prijs -30% Aantal 

GLOEILAMP: Super saver set van 3 x LED Bol - A+ - E27 - 5W - 2700K - 420 Lumen  € 7,95 € 5,57 
 

GLOEILAMP: Super saver set van 3 x LED Bol- A+ - E27 - 9W - 2700K - 806 Lumen  € 9,95 € 6,97 
 

GLOEILAMP: Super saver set van 3 x LED Bol - A+ - E27 - 11W -2700K - 1055 Lumen  € 12,95 € 9,07 
 

GLOEILAMP: Samsung LED Bol - Pro serie - A+ - E27 - 9W - 3000K - 725 Lumen  € 3,90 € 2,73 
 

GLOEILAMP: Samsung LED Bol - Pro serie - A+ E27 - 11W - 3000K - 975 Lumen  € 4,90 € 3,43 
 

GLOEILAMP: Aluminium bol - A+ - E27-15W-2800K-1150 Lumen € 6,99 € 4,89 
 

E14 
   

VLAM: Super saver set van 3 x LED Kaars  - A+ - E14 - 5,5W - 2700K - 470 Lumen € 9,95 € 6,97 
 

VLAM: Samsung LED - Pro serie - Matte kaars - A+ - E14 - 5,5W - 3000K - 470 Lumen  € 3,45 € 2,42 
 

GU10 
   

SPOT: LED Spot - 3W – A+ - GU10 - 3000K - 210 Lumen - 110° € 3,95 € 2,77 
 

SPOT: Led spot - GU10 – A+ - 7W - 2800K - 500 Lumen - 38° of 110° € 5,34 € 3,74 
 

SPOT: Aluminium COB Led spot - GU10 -  A+ - 6W - 2700K - 480 Lumen - 60° € 7,95 € 5,57 
 

Filament E27 
   

GLOEILAMP: Dimbare heldere filament – A+-  E27 - 4W - 2700K - 350 Lumen - A60 € 6,75 € 4,73 
 

GLOEILAMP: Dimbare heldere filament bollamp – A+ - 8W - E27 - 850 Lumen - 2200K € 12,95 € 9,07 
 

GLOEILAMP: Dimbare heldere ST64 filament lamp – A+ - 8W - E27 - 850 Lumen - 2200K € 12,95 € 9,07 
 

GLOEILAMP: Dimbare heldere G125 filament lamp – A+ - 8W - E27 - 850 Lumen - 2200K € 14,95 € 10,47 
 

Diverse 
   

PLAFONDLAMP met sensor - 12W - 3000K – A+ -  800 Lumen - 120° € 29,25 € 20,48 
 

ARMATUUR MET 2 INGEBOUWDE TL IP65 van 120cm – A+ -  4000K - 3400 Lumen € 34,35 € 24,05 
 

ARMATUUR MET 2 INGEBOUWDE TL IP65 van 150cm – A+ - 4000K - 4000 Lumen € 41,85 € 29,30 
 

VERSTRALER - 10W - 850 Lumen – A+ -  2800K - IP65 € 9,99 € 6,99 
 

VERSTRALER – zwart – A+ -  100W - 8500 Lumen - 3000K - 110°  € 74,85 € 52,40 
 

Andere (aanbod website)    

    

    

    

Hulp nodig bij jouw aanvraag? 

Gratis servicenummer IMPACT vzw 

0800 62 969 

LED IMPACT VZW 
Vaartdijkstraat 47 
8200 Sint-Michiel 
 

http://www.ledimpactvzw.be/


Eenvoudig bestellen 
Overtuigd van LED? Ontdek hier hoe je heel eenvoudig je lampen kan kiezen en bestellen. 
Binnen de actie werken wij samen met Zuiderled, partner van Test Aankoop. Op al de 
producten ontvang je naast een minimale korting van 30% ook een garantie van 2 jaar.  
Lamp stuk = lamp vervangen. 

 

1. KIJK NAAR DE FITTING/SOCKET 

Neem de LED lamp met dezelfde fitting als je huidige 

lamp. 

 

2. KIES HET MODEL 

Gloeilamp Vlam Kleine bol Plafond spot 12x15 ST64 

 

3. MAT OF HELDER 

Mat- of wit-gecoate lampen geven diffuus licht, zodat je je niet verblindt als de lamp 

onbedekt is. Heldere lampen geven een sprankelend, natuurlijk warm licht - ideaal voor 

lampen en verlichtingsarmaturen zoals  kroonluchters. 

4. KLEUR 

Kies de gewenste sfeer van het licht. De kleur van het licht wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger 

het aantal Kelvin is, hoe kouder de kleur. Een oude gloeilamp geeft een kleur van ongeveer 3000 

Kelvin. Voor welke lampen kies ik: natuurlijk wit licht: lampen van +/- 4000 Kelvin, warm licht: 

lampen van +/- 3000 Kelvin, extra warm licht: lampen van +/- 2200 Kelvin. 

 

5. VERVANG 

De lichthoeveelheid van oude gloeilampen werd uitgedrukt in watt (W). Om verschillende soorten 

lampen te kunnen vergelijken, drukken we de lichthoeveelheid tegenwoordig uit in lumen (lm). Om je 

een idee te geven: met 800 lumen kun je makkelijk een kamer verlichten; 200 lumen is meer iets voor 

een schemerlamp. Vb. Een oude gloeilamp van 60 watt geeft een lichtopbrengst van 700 tot 850 

lumen. 

6. VERBRUIK 

Ontdek hoeveel of - beter nog - hoe weinig je nieuwe lamp zal verbruiken. 

 

7. DIMMEN 

Is je lamp geschakeld aan een dimmer? 

Neem dan zeker een dimbare LED-lamp. 

HULP NODIG? 

0800 62 969 



Bespaar met LED verlichting 
WAT IS LED? 

LED is een afkorting van Light Emitting Diode. Een LED geeft licht als er een elektrische stroom in 

de doorlaatrichting wordt gestuurd. De belangrijkste eigenschappen van een LED zijn het lage 

stroomverbruik, de lage warmteontwikkeling en de duurzaamheid (gaan tot 50 keer langer mee dan 

een gloeilamp). 

 
Ontdek hier hoe ook jij met LED verlichting kan besparen! 

ZES REDENEN OM OVER TE SCHAKELEN NAAR LED 

 

 

 

METEN IS WETEN 

Wil je weten hoeveel je nu verbruikt en je energiebesparing blijven volgen?  

 

Registreer je dan bij www.energieid.be 

 

Alle inwoners uit de dorpen van Poperinge, Veurne en Diksmuide kunnen hun 

meterstanden gratis registreren op hun dorpsplatform: aanmelden via 

www.energieid.be/groups/wijzijnenergiek 

 

Bij elke nieuwe meterstand die je invoert, leer je bij op EnergieID. De handige grafieken  geven je een zicht op 

de besparingen die je per maand realiseert, en toont het verwachte en werkelijke verbruik tot het 

einde van het jaar. Zo zie je onmiddellijk of je goed bezig bent.. 

 

Lange levensduur 

Een ledlamp gaat veel 

langer mee (tot 50.000 

uur) dan een spaarlamp 

(15.000 uur) of 

halogeenlamp (2.000uur). 

Besparing 

Ledlampen besparen 

tot 90 % energie in 

vergelijking met gloei- en 

halogeenlampen. 

Geen straling 

LED geeft geen bijwerking 

zoals ultraviolette of 

infrarode straling, dus 

geen verkleuring van 

materialen. 

Zeer veilig 

Bij een gloeilamp 

gaat tot 90% energie 

verloren aan warmte. 

LED gebruikt alle energie 

om licht te geven. 

Duurzaam 

LED-verlichting is zeer 

duurzaam, schok- en 

trilbestendig. 

Snelle responstijd 

LED moet niet 

‘opwarmen’ zoals dat 

bij een spaarlamp of 

TL-lamp het geval is. 

http://www.energieid.be/
http://www.energieid.be/groups/wijzijnenergiek


Weet wat je koopt 
WAT STAAT ER OP DE 
VERPAKKING VAN EEN LAMP? 

LED lampen bestaan in verschillende soorten 

en maten. Afhankelijk van de plek waar je LED 

verlichting wil ophangen, heb je een andere 

soort LED verlichting nodig. In de keuken wil 

je misschien heldere verlichting, terwijl je in de 

slaapkamer liever wat meer sfeer brengt. Op 

de verpakking staat heel wat informatie. 

1. Energieklasse 

De beste lampen behoren 

tot klasse A++, A+, de 

minst zuinige tot klasse G. 

A++ lampen presteren  

het beste  omdat ze het 

minste energie 

verbruiken voor dezelfde 

lichtopbrengst. 

2. Hoeveelheid licht 

Lumen is de hoeveelheid 

licht die een lichtbron 

afgeeft. Hoe groter dit 

cijfer, hoe meer licht 

de lamp verspreidt bij 

hetzelfde stroomverbruik. 

Een oude gloeilamp geeft 

+- 800 lumen. 

Maar wat betekenen al deze termen? En hoe 

kan je vergelijken? Ontdek het hier. 

3. Elektrisch vermogen 

Dit cijfer geeft een indicatie van het 

verbruik: hoe krachtiger een lamp, 

hoe meer stroom ze verbruikt. 

4. Levensduur 

Hou in gedachten dat een lamp 

ongeveer 1.500 uur per jaar wordt 

gebruikt (4 uur per dag). 

5. Afmetingen 

Zowel de lengte (fitting inbegrepen) 
als de diameter worden vermeld. 

 

6. Kleurtemperatuur 

De tijd dat LED enkel in staat was 

ongezellig koel wit licht te vormen ligt 

ver achter ons. Hoe hoger het aantal 

Kelvin is, hoe kouder de kleur. Een 

oude gloeilamp gaf een kleur van 

ongeveer 3000 Kelvin. 

7. Opwarmtijd 

Dit is de tijd die de lamp 

nodig heeft om 60% van haar 

verlichtingsrendement  te bereiken. 

 

8. Aan / uit 

Aantal keren dat de lamp aan of uit 
kan worden geschakeld. 

 

9. Dimmen? 

De mogelijkheid om de lamp te 

gebruiken in combinatie met een 

dimmer. 

 

Online bestellen kan ook!  

             

www.ledimpactvzw.be    

met kortingscode  

Poperinge30 

 

http://www.zuiderled.be/

