
Samen met

TL BespaarKit.
Tot 40% Energiewinst door oude TL-lampen 
te vervangen door energiezuinige TL-lampen.
Heel simpel.



TL BespaarKit

Verlichting is met een aandeel van 18%*, na verwarming,  

de grootste energie kostenpost voor bedrijven. In veel bedrijfs-

panden hangt nog steeds ouder wetse TL-verlichting (T8).  

Door deze te vervangen door de energie zuinige T5-buis 

kunnen de verlichtingskosten tot 40% dalen. Waarom 

vervangen bedrijven dan niet massaal hun ouderwetse  

TL-buizen door energie  zuinige TL-buizen? De afmetingen  

en techniek van beide buizen verschillen, wat tot gevolg heeft 

dat ook meteen alle armaturen vervangen moeten worden.  

En dat is een flinke investering. Een gemakkelijke oplossing 

hiervoor is de TL BespaarKit. Deze bestaat uit een adapter en 

een energiezuinige T5-buis. De adapter maakt het mogelijk 

om deze T5-buis in uw oude armatuur te gebruiken.

Waarom energiezuinige TL-verlichting?

1. Lagere energiekosten
Omdat T5-verlichting meer licht geeft dan warmte, is het rendement hoger 
dan het rendement van T8-verlichting. Dat scheelt enorm veel energie, met als 
uiteindelijk resultaat: een lagere energierekening. 

2. Beter voor het milieu
Door het betere rendement van de T5-buizen wordt er minder stroom verbruikt, 
met als gevolg een flinke vermindering van de CO2-uitstoot. De T5-buizen 
bevatten daarnaast ook veel minder schadelijke stoffen dan de T8-buizen.  
Tot slot gaan de T5-buizen 3 keer langer mee. Hierdoor komen er veel minder 
schadelijke stoffen in het milieu.

3. Lagere vervangingskosten door langere levensduur
Energiezuinige T5-verlichting heeft een langere levensduur, dus deze zijn minder 
snel aan vervanging toe. Daardoor is de TL BespaarKit al snel terugverdiend.

Hoe weet ik of ik nu T8- of T5-buizen heb?

Het is soms lastig om te zien of u nog ouderwetse T8-buizen heeft, of al 
energiezuinige T5-buizen. Een tweetal tips om T8-buizen te herkennen:

Starter  
T8-buizen hebben losse starters, die verwisseld kunnen worden  
als ze kapot zijn. 

Knipperen  
T8-buizen knipperen bij het opstarten en ook aan het einde van  
de levensduur van de buizen.

Verdeling energiekosten MKB*

*Bron: Rapport Essent MCO MKB Duurzame Energie.

“Als je een TL-buis kunt verwisselen, kun je ook de 
TL BespaarKit plaatsen. De installatie van de adapter is 
namelijk identiek aan die van een reguliere TL-buis.”    
Freek Houtepen, Verlichtingsadviseur



TL BespaarKit

Voordelen TL BespaarKit

•  Gemiddeld binnen 2 jaar terugverdiend
•  Minder vervangingskosten door 3 x langere levensduur T5-lampen
•  Betere lichtkwaliteit, lichtopbrengst en kleurechtheid
•  Gecertificeerde techniek (TUV)
•  Snel en eenvoudig geïnstalleerd

Installatie van de TL BespaarKit

1  Verwijder de T8 TL-buis uit het armatuur
2  Verwijder de starter
3  Plaats de T5-buis in de adapter 
4  Plaats de adapter, net als een normale TL-buis, in het armatuur

Voorbeeldberekening

Onderstaand ziet u de mogelijke besparing, berekend op basis van 100,  
200 en 500 TL-buizen*.

Aantal 
TL-buizen

Investering  
(€)

Besparing 
(€/per jaar)

Terugverdientijd
(jaar)

100 2.295 1.023 2,2

200 4.590 2.047 2,2

500 11.475 5.117 2,2

* Besparing is gebaseerd op: vervanging van T8 36 watt, 120 cm. Op basis van 10 branduren  
per dag. 260 dagen per jaar.

Verlichtingscan

Weet u hoeveel TL-buizen er eigenlijk in uw bedrijfspand hangen? En wat de 
potentiële besparing hiervan is? Met onze scan heeft u dit binnen 2 minuten 
geïnventariseerd, inclusief de bijbehorende terugverdientijd.
Bereken uw voordeel met de scan op onze website.

Dit kost het - All-in

•   27,95 euro per TL BespaarKit (28 Watt, 120 cm, exclusief reflector) 
30,50 euro per TL BespaarKit (35 Watt, 150 cm, inclusief reflector) 

•  Inclusief T5-buis, adviesgesprek, installatie*, verwijderingsbijdrage  
en recycleservice oude lampen

• Exclusief BTW
 

Dit kost het - Doe het zelf

• 22,95 euro per TL BespaarKit (28 Watt, 120 cm, exclusief reflector)
 25,50 euro per TL BespaarKit (35 Watt, 150 cm, inclusief reflector) 
• Inclusief T5-buis, adviesgesprek** en verwijderingsbijdrage
• Exclusief BTW, verzendkosten en installatie

**  Het gratis adviesgesprek is bij u op locatie bij een besteding vanaf 1.000 euro. Bij een besteding van 
minder dan 1.000 euro zal het adviesgesprek telefonisch plaatsvinden.  

*  Indien geen aanpassing van het armatuur nodig is, tot een hoogte van 3 meter (traphoogte, 
geen hoogwerker nodig) en armaturen normaal bereikbaar zijn. Bij afwijkingen op deze situatie 
maakt onze lichtleverancier een offerte waarin deze kosten meegenomen worden.  
De oorspronkelijke montagekosten worden in mindering gebracht.

“Je kunt ervoor kiezen om door de jaren heen iedere 
kapotte conventionele TL-buis te vervangen voor een 
energiezuinige variant, in plaats van een grootscheepse 
vervangbeurt. Nadeel is wel dat dit een rommelig  
effect geeft, doordat de lichtkleuren en -sterktes veel 
kunnen verschillen. Kies beter – vooral als het om  
een grote ruimte gaat – voor groepsremplace.”    
Frank Bovens  Senior energie-adviseur
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Veelgestelde vragen

Is de lichtopbrengst van een T5-buis gelijk aan een T8-buis?
Het aantal Lumen per Watt van een T5-buis is hoger dan dat van een 
ouderwetse T8-buis. Een T8-buis verbruikt meer energie, maar produceert 
alleen in het begin meer licht. De lichtopbrengst van de T8-buis neemt  
snel af. De T5-buis produceert na het inbranden gedurende 98% van de 
levensduur dezelfde hoeveelheid licht.

Hoe lang gaat een TL BespaarKit mee?
Even lang als een normaal armatuur. U hoeft de T5-buis alleen minder vaak te 
vervangen en dat scheelt kosten. T8-buizen gaan gemiddeld 9.000 branduren 
mee en T5-buizen gemiddeld 25.000 uur. 

Hoe lang duurt het voordat ik mijn investering in de TL BespaarKit  
heb terugverdiend?
Dit verschilt per situatie. Gemiddeld is de terugverdientijd 2 jaar. Uw specifieke 
terugverdientijd berekent u heel eenvoudig met behulp van de verlichtingscan 
op www.essent.nl/tlbespaarkit. Zowel de investering als de terugverdientijd 
vindt u ook terug op de offerte, nadat u een adviesgesprek heeft gehad.  

Als T5-buizen zo zuinig zijn, waarom gebruikt dan niet iedereen T5?
Lagere energiekosten en het milieu zijn de laatste jaren steeds belangrijker 
geworden. In nieuwbouw wordt vaak direct gekozen voor energiezuinige 
T5-buizen. Voor bestaande bouw ligt dit anders. Als daar T8-armaturen hangen, 

dan word je gedwongen om bij de overstap naar energiezuinige T5-buizen al  
je armaturen te vervangen. Dat is behoorlijk prijzig. En daar zit dus het voordeel 
van de TL BespaarKit; deze past in het bestaande T8-armatuur en is voorzien 
van de energiezuinige T5-buis.

Waarom is een T5-buis milieuvriendelijk?
De ouderwetse T8-buis verbruikt meer stroom dan de T5-buis. Meer stroom-
verbruik betekent meer CO2-uitstoot. Daarnaast is de levensduur van de 
T8-buis veel korter dan de T5-buis en bevat de T8-buis meer kwik en fosfor 
dan de T5-buis.

Ik heb nu verschillende kleuren en wattages T8-buizen. Is dit ook  
mogelijk bij T5-buizen?
Ja, dit kunt u in het adviesgesprek met onze leverancier bespreken.

Geeft een T5-buis wel goed licht?
De lichtopbrengst van een energiezuinige T5-buis is gelijk of zelfs beter dan  
die van een T8-buis. Bovendien is het licht van T5-buizen rustiger.

Past de T5-lamp in een gewone TL-bak?
Ja, met de adapter uit de TL BespaarKit past de nieuwe T5-buis in uw oude 
armatuur. U heeft deze adapter nodig omdat de T5-buis korter is, en ook de 
techniek anders is dan de T8-buis.

Samen met


