De lichtopbrengst omhoog
De energiekosten omlaag
De financiering budgetneutraal

Tel direct uit uw winst

Veel ondernemers willen wel graag investeren in energiebesparende producten, maar missen de financiële middelen om
contracten voor te financieren. Wordt bij de bekende
financiële instellingen aangeklopt, dan is nul op het rekest maar
al te vaak het resultaat.
Om deze situatie ten positieve te keren is het VEC Effect2 Fonds
ontwikkeld. Waarmee niet alleen aan de financieringsvraag kan
Led verlichting. Langere levensduur,
lager verbruik, minder kosten.
worden voldaan, maar die deelnemers ook nog eens indirect laat

Led-verlichting is met een onstuitbare opmars bezig. Door de hoge energiekosten worden conventiomeeprofiteren van de niet te stuiten nieuwe ontwikkelingen op
nele lichtbronnen jaren eerder vervangen dan oorspronkelijk gedacht. Met name bedrijven met veel
het gebied van energiebesparende producten.
tl-verlichting en branduren kunnen hier veel, langjarige, winst behalen. Ondernemingen en instanties
die dit proces – en daarmee de besparingen - willen versnellen financieren de investeringen vanuit
Hoogwaardige selectie.
het VEC Effect2 Fonds. Vanuit de direct ingaande besparing kunnen dan eenvoudig rente en aflossing
De partijen waaraan een lening wordt verstrekt worden beoorworden betaald.
deeld op hun kredietwaardigheid. De overeenkomsten hebben

Lux Systems is een bedrijf met een ruime ervaring in
led-producten. Wij doen uitsluitend zaken met gelijkgestemde bedrijven die aan onze hoge eisen, en daarmee
aan de hoogste Europese standaards en eisen, voldoen.
Onze led-lampen leveren u een structurele energiebesparing op, een verlaging van de CO2-uitstoot en, dankzij
de lange levensduur, een vermindering van afvalstromen.
Al onze lampen zijn uitvoerig getest (CE, RoHS en TÜV
Nord) en meten zich moeiteloos met het topsegment
wereldwijd.

doorgaans een looptijd van meerdere jaren.

Lichtplan
Wij adviseren u welke producten u het beste waar kunt
ding aan te brengen door met relatief veel partijen uit verschilplaatsen, of het nu om nieuwbouw of om renovatie gaat.
lende sectoren een overeenkomst af te sluiten.
Het resultaat is optimaal, zowel qua lichtbeeld en beleving
als financieel. Wij ontwerpen voor u een lichtplan op
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Het VEC Effect2 Fonds

Het VEC Effect2 Fonds streeft ernaar een hoge mate van sprei-
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Lux Systems laat de klant profiteren van de samenwerking met onze partners en leveranciers.
Deze duurzame aanpak is gebaseerd op het uitgangspunt
dat iedereen op dezelfde wijze aan kwaliteit, efficiency
en continuïteit werkt. Door transparantie in alle schakels
van de logistieke keten houden wij onze overheadkosten
zo laag mogelijk.
Dit voordeel delen wij altijd met onze relaties.
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Door de aanschaf van led-verlichting te
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Bent u geïnteresseerd in deze aantrekkelijke beleggingsoptie?

geld over uit uw energiebudget.

Neem dan contact op met VEC Fondsbeheer. We maken graag

De energie –scan van Lux Systems
een afspraak om een en ander nader toe te lichten.
Wij voeren een licht-technische inspectie uit en komen
Lux Systems werkt in Europa samen met bedrijven en
op basis daarvan met een voorstel voor conversie van de
innovatieve led-ontwikkelaars in Polen, Duitsland, België
verlichting en installatieadvies. Zo krijgt u snel een helder
en Nederland.
inzicht in het huidige energieverbruik van uw verlichting.
De scan is een perfect uitgangspunt voor een lichtplan
op maat.
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