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Dubbel besparen met Loket Duurzaam Led Leasen 
 

Loket Duurzaam ontwikkelde op verzoek van een aantal gerenommeerde LED- producenten een 
aantrekkelijk financieringsproduct voor LED-verlichting op basis van zakelijke lease. Uw 
voordeel? U profiteert van LED zonder kapitaalbeslag. Ofwel: besparen zonder besteden.  
 
Het mes snijdt aan twee kanten 
Uw energiebesparing weegt al direct op tegen de financiële lasten én de LED- verlichting is in 
vergelijking met halogeen binnen twee jaar terugverdiend. Kortom, morgen al bespaard, over 
twee jaar terugverdiend. Gaat u al een licht op? 
 
De voordelen van LED: 
 

 7 x minder stroomverbruik. 
 Extreem lange levensduur. 
 Wordt niet warm. 
 Zeer milieuvriendelijk. 
 Brandt onmiddellijk op vol vermogen, ook buiten in de vorst. 
 Ongevoelig voor trillingen, in tegenstelling tot gloeilampen en halogeenlampen. 
 Geeft tegen zijn einde erg langzaam minder licht, u zit nooit in het donker. 
 Is dimbaar. 

 
Een LED lamp is zeer milieuvriendelijk 
Het bewijs levert Led Leasen u. De CO2-uitstoot door de opwekking van de stroom is maar liefs 
85% minder. De LED-lamp bevat geen giftige kwikdampen zoals een spaarlamp of TL buis. Door 
de zeer lange levensduur van LED-lampen komen de gebruikte materialen ook niet ieder jaar 
terug in de afvalbergen. Met LED voldoet u dus al direct aan een groot aantal doelstellingen uit 
uw beleid voor MVO. 
 
Financiering op maat 
Loket Duurzaam biedt u maatwerk als het gaat om het leasen van LED. U weet vooraf exact 
welk maandbedrag u betaalt en wat uw terugverdientijd is. Eén belofte kunnen wij u hierin al 
doen; die terugverdientijd is snel. Uiteraard zijn er verschillende financieringsvormen mogelijk. 
Bij Loket Duurzaam Led Leasen betaalt u slechts een maandelijks vooraf afgesproken tarief, wel 
zo overzichtelijk. Ook adviseert Led Leasen u bij het aanvullend gebruik maken van subsidies. 
 
Volledige keuzevrijheid 
Als intermediair doet Loket Duurzaam met alle leasemaatschappijen zaken en bieden wij 
eveneens alle LED-producten aan. Dit waarborgt niet alleen financieel gemak, maar ook de 
technisch voor uw situatie meest optimale LED-oplossing. 
 
Minder druk op uw begroting en uw cashflow 
Door te investeren met Led Leasen in LED-technologie zonder grote kapitaaluitgaven, bent én 
blijft u in de gelegenheid uw liquide middelen te gebruiken voor de kernactiviteiten van uw 
organisatie. 
 

Neem voor meer informatie contact op met Loket Duurzaam Led Leasen 


