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SLIMME LICHTOPLOSSINGEN
VOOR UW PROJECT

CAMPAGNE VOORWAARDEN THINK SMART MET LEDVANCE
LEDVANCE Think Smart 01.03.2021 – 01.03.2022

1.  Deze campagne loopt van 01.03.2021 tot en met 
01.03.2022 en is gericht op installateurs die  
LEDVANCE producten afnemen via hun LEDVANCE 
grossier in de Benelux.

2.  LEDVANCE Benelux vergoedt in deze periode € 10,00 
excl. BTW per product van de montagekosten voor de 
LEDVANCE armaturen en componenten uit de series:  
BIOLUX, Vivares DALI, Vivares Zigbee en € 50,00 voor de 
Control Unit van de BIOLUX en VIVARES systemen.

 LEDVANCE Benelux vergoedt in deze periode € 5,00 excl. 
BTW per product van de montagekosten voor de overige 
LEDVANCE DALI & WiFi Indoor armaturen en OSRAM 
LMS componenten.

 LEDVANCE Benelux vergoedt in deze periode € 2,50 excl. 
BTW per product van de montagekosten voor het 
Connected LED Tubes systeem (Zigbee 3.0 LED buizen / 
LEDVANCE HB/LB sensoren).

3.  Maximum vergoeding van € 1.000,00 netto, excl. BTW per 
ingestuurd en goedgekeurd project conform productlijst 
(op aanvraag is er een overzicht van de deelnemende 
producten beschikbaar).

4.  De deelnemende installateur kan maximaal 2 projecten 
insturen.

5.  Na opgave van het project ontvangt LEDVANCE 
beeldmateriaal en aanvullende informatie van  
de locatie waar de armaturen zijn toegepast.

6.  Na schriftelijk akkoord voor wereldwijde publicatie in 
LEDVANCE media (document wordt door  
LEDVANCE aangeleverd) wordt in onderling overleg 
fotografie van het project afgesproken.

7.  Zonder opgave van gegevens, foto’s en akkoord voor 
publicatie vindt geen vergoeding plaats.

8.  Na afronding van punt 5 en 6 kan de installateur het 
bedrag voor vergoeding indienen door middel van het 
opsturen van het volledig ingevulde declaratieformulier 
tezamen met een kopie van de facturen van de 
aangekochte LEDVANCE armaturen bij de LEDVANCE 
grossier. Indienen van de claim kan tot uiterlijk 
31.03.2022.

9.  Uitkering vindt plaats na goedkeuring en via creditnota(’s) 
die de installateur ontvangt via zijn LEDVANCE grossier, 
uiterlijk 30.04.2022.

10.  LEDVANCE Benelux behoudt zich het recht voor  
(na controle) een project af te keuren voor publicatie.
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LEDVANCE heeft een breed portfolio aan slimme lichtoplossingen beschikbaar, die prima toepasbaar  
zijn in uw slimme binnenverlichtingsprojecten. U kunt bij LEDVANCE een advies of een compleet  
lichtplan aanvragen voor uw project. Wij ondersteunen u bij de realisatie van uw project met slimme 
lichtoplossingen met BIOLUX, Vivares, LMS componenten, LEDVANCE WiFi en DALI Indoor armaturen 
en Connected LED buizen. 

TOT € 1.000,-- RETOUR OP UW SLIMME PROJECT

Van 1 maart 2021 t/m 1 maart 2022 geven wij u een financiële support tot een bedrag van 
€ 1.000,00 netto, in ruil voor de rechten op publicatie van uw project in alle LEDVANCE media. 
Maak kennis met onze lichtoplossingen en lees meer over de voorwaarden van deze campagne.
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BIOLUX

Door de variabele lichtkleuren en lichtsterktes past het 
innovatieve BIOLUX HCL systeem zich aan het biolo-
gische ritme van de mens aan. Het systeem biedt vijf 
lichtprofielen en is ideaal voor vergaderruimtes, maar 
ook voor ziekenhuizen en scholen.

DALI ARMATUREN

LEDVANCE DALI armaturen voor binnenverlichting zijn 
verkrijgbaar als Downlight, Panel, Damp Proof en als 
lichtlijnsysteem. Geschikt voor kantoren, industriehal-
len en opslagruimtes.

CONNECTED TUBES

OSRAM SubstiTUBE® Connected kan draadloos 
worden aangesloten via Zigbee 3.0 met de LEDVANCE 
Connected Sensor. De buis ondersteunt ook de Zigbee 
3.0-standaard en combineert aanwezigheids- en 
daglichtdetectie.

VIVARES

Met het Vivares lichtmanagementsysteem is een  
intelligent gekoppelde lichtsturing eenvoudiger,  
comfortabeler en flexibeler dan ooit. Verkrijgbaar in 
DALI of in Zigbee, inclusief besturingscomponenten, 
armaturen en de Control Unit.

WIFI ARMATUREN

LEDVANCE WiFi armaturen voor binnenverlichting zijn 
ideaal voor residentiële projecten waar de gebruiker  
via de WiFi app het licht kan sturen. Verkrijgbaar in 
Panelversies en als decoratieve wand- of plafond- 
armaturen.

LMS COMPONENTEN 

Lichtmanagementsystemen (LMS) bestaan uit compo-
nenten die nodig zijn voor dynamische en intelligente 
verlichting. Zo dimmen ze het licht zodra een ruimte 
door natuurlijk licht wordt verlicht en schakelen ze het 
licht uit als de ruimte leeg is.
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Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

LEDVANCE is de licentiehouder van OSRAM
lichtbronnen in algemene verlichting



LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Postbus 115
2900 AC Capelle a/d IJssel
Nederland

Zeteladres
Z.1 Researchpark 310
1731 Zellik
België
+32 (0)2 550 6820

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE

Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten  
in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds  
toonaangevende producenten van algemene verlichting voor 
professionele gebruikers en eindconsumenten. LEDVANCE  
is voortgekomen uit de business unit ‘General Lighting’ van 
OSRAM en biedt een compleet assortiment van LED armaturen 
voor een breed spectrum aan toepassingsgebieden, intelligente 
verlichtingsproducten voor smart homes en gebouwen, een  
van de grootste LED lampenportfolio’s in de sector alsook  
traditionele lichtbronnen.
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