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Geef je verlichting uit handen!

Altijd de meest energiezuinige verlichting? Nooit twijfelen aan de werking van uw 
verlichtingsinstallatie en steeds het gegarandeerde lichtniveau? Dan kan ETAP u helpen! 
Dankzij Light as a Service (LaaS) hoeft u zich geen zorgen meer te maken over uw verlichtng.

Wat is LaaS?
LaaS, dat is de afkorting van ‘Light as a Service’. U verzekert zich van een kwalitatieve verlichting voor een vastgelegde periode en u 
betaalt daarvoor een vooraf afgesproken vergoeding. 
ETAP blijft gedurende deze periode verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verlichting. Na afloop kunt u een verbintenis 
aangaan voor een volgende periode. Liever niet? Dan komen de verlichtingsarmaturen weer naar ETAP. 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN OP MAAT

GEEN BELASTING VOOR HET MILIEU

DIRECTE BESPARING

TOTALE DIENSTVERLENING

VASTE MAANDELIJKSE KOST

Waarom kiezen voor LaaS?
LaaS is een totale dienstverlening. ETAP staat in voor het ontwerp van 
de verlichtingsinstallatie, de financiering, de installatie en het onderhoud 
gedurende de volledige contractduur. U hoeft zich dus geen zorgen te 
maken over de investering of toekomstige onderhoudskosten - u weet 
perfect wat de jaarlijkse kost voor uw verlichting zal zijn.  
Een nieuwe verlichtingsinstallatie gaat bovendien gepaard met een forse 
daling in energieverbruik. Meestal zal deze besparing opwegen tegen de 
vaste vergoeding voor de verlichting.  

LaaS is de ideale weg naar circulair gebruik. Het product blijft immers 
eigendom van ETAP. En we beschikken over de kennis, de middelen en 
de marktkanalen om het product een tweede, derde etc. leven te geven. 

Waarom kiezen voor ETAP?
ETAP heeft als verlichtingsspecialist een jarenlange traditie in hoge 
lichtkwaliteit, laag energieverbruik en hoge betrouwbaarheid. Onze 
ledoplossingen zijn bij uitstek ontworpen met het oog op duurzaamheid.  
Dankzij hoogkwalitatieve leds en een uitgekiend elektrisch, thermisch 
en optisch ontwerp staan ETAP verlichtingsarmaturen voor een hoge 
efficiëntie en een lange levensduur. 

Voor onze verlichtingsstudies vertrekken we vanuit een gedegen kennis 
van de verlichtingstoepassingen en de eigen producten. We staan garant 
voor de realisatie van de resultaten die u vooropstelt. 
Beheersystemen voor verlichting zitten eveneens in ons DNA verweven: 
onze systemen voor het beheer van noodverlichting en verlichting hebben 
hun deugdelijkheid bewezen.



Hoe verloopt een LaaS-project?

STUDIE CONTRACT INSTALLATIE EINDE CONTRACTONDERHOUD VERWIJDERING

VERLENGING

Uw eisen en wensen worden vertaald naar een volledig 
verlichtingsontwerp.

Op basis van het vooropgesteld aantal branduren stellen we een 
contractduur voor en sluiten we samen een LAAS-overeenkomst 
af.

Wij zorgen voor de installatie en de indienststelling van de 
volledige installatie.

Na oplevering komen we één keer per jaar langs voor onderhoud. 
We bespreken samen het resultaat en indien nodig stellen we 
verbeteringen voor. Ondervindt u ergens problemen? Dan staan 
wij uiteraard klaar om u verder te helpen.

Na afloop van het contract bieden we volgende mogelijkheden:
• Verlenging van het contract. ETAP zal een aantal kritische

componenten preventief vervangen.
• Verwijdering van de armaturen. ETAP engageert zich om de

armaturen een nieuwe bestemming te geven in het kader
van circulaire economie.
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PLOT, Genk
Het gebouw werd ontworpen door A-tract Architecture. In 
het kader van Light as a Service werd ETAP door provincie 
Limburg geselecteerd voor de levering en de plaatsing van 
de led-verlichting en zullen we gedurende 15 jaar instaan 
voor de goede werking en het onderhoud ervan. Vermits 
we ook eigenaar blijven van de armaturen kunnen we het 
circulaire gebruik garanderen; dit laatste was een absolute 
wens van de provincie. De oefenhal wordt medio 2019 in 
gebruik genomen. 

Het betreft de lichtinstallatie voor een woon-zorgcentrum 
met 168 woongelegenheden in 3 verschillende gebouwen 
nabij het stadscentrum. In het voorjaar van 2020 wordt 
de site in gebruik genomen. De gebruikers en bewoners 
zullen dan jarenlang zorgeloos kunnen genieten van 
hoogkwalitatieve verlichting. ASTOR is een zorginitiatief 
met een lokaal en sociaal karakter, waar de bewoners 
zelfstandig maar ook samen leven, en zorg kan worden 
voorzien op vraag en naar keuze van de bewoners. Het 
project is een ontwerp van OSAR architecten uit Antwerpen.

Astor, Geel
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Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. 
De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis 
en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is 
niet aansprakelijk  voor schade, van welke aard ook, welke 
voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.

De Zeeridder, Mechelen

ETAP zal de komende 10 jaar in vier gebouwen van de stad 
Mechelen de verlichting voor zijn rekening nemen.

ETAP ZORGT VOOR EEN TOTAALPAKKET:
• de installatie
• het onderhoud
• het financieren
• op het einde een nieuwe bestemming voor de armaturen

In ruil betaalt de stad Mechelen enkel een huurprijs, want ETAP 
blijft eigenaar van de installatie. Zo wordt verlichting niet langer 
een eenmalig te gebruiken product, maar een perfect voorbeeld 
van duurzaamheid en circulaire economie.

Met LaaS kan ETAP al haar sterke troeven uitspelen:
• een uitstekende LLMF, versta: een uiterst gering verlies van

lichtstroom na verloop van tijd
• hoogste kwaliteit
• makkelijk onderhoud
• laag verbruik

OPZ, Geel

Het ‘Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) - Geel’ is een geïntegreerd 
psychiatrisch centrum dat volwassenen, geriatrische patiënten, kinderen en 
adolescenten helpt. Het bieden van een veilige thuis voor de bewoners is hun 
prioriteit.
Een kwalitatieve en betrouwbare nood- en evacuatieverlichting maakt deel 
uit van het leven in die veilige thuis.
De huidige noodverlichting kan niet meer aan deze eis voldoen. Daarom deed 
OPZ Geel een beroep op ETAP. Met ‘Light as a Service’ vervangt ETAP alle 
noodverlichtingsarmaturen en ondersteunt OPZ in het onderhoud gedurende 
20 jaar.


