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Slagerij economisch van energie voorzien
Naast slager is Gerard Lauten-
schutz ook ondernemer. ‘Dat be-
tekent dat ik altijd op zoek ben 
naar kansen en mogelijkheden. 
Daarom heb ik besloten mijn 
verlichting te vervangen door 
ledverlichting van LokoLED’, al-
dus de eigenaar van Keurslage-
rij Lautenschutz in Apeldoorn. 
De voordelen zijn volgens hem 
enorm. ‘De kwaliteit is uitste-
kend, de lichten geven veel min-
der warmte af en we besparen 
ook nog eens aanzienlijk op het 
stroomverbruik.’

van LokoLED. Lautenschutz vindt het 

een voordeel dat de winkel tijdens de 

installatie open kon blijven. ‘Wij hebben 

plafondverlichting en daarbij moet je als 

installateur opletten wat je doet met al 

die verse producten. Maar ze zorgden 

voor uitstekende afdekking en wij kon-

den met een gerust hart doorwerken.’

Rijpkast
De slager heeft de nieuwe verlichting 

in het hele bedrijf laten plaatsen: zowel 

in de winkel als in de werkruimte én 

rijpkast. ‘We hebben een grote, glazen 

rijpkast in de winkel staan. Op advies 

van LokoLED hebben we in de kast een 

extra unit laten plaatsen, waardoor 

de aandacht van de klant nóg meer op 

het mooie vlees wordt gevestigd. Het 

product moet goed zijn, daar begint het 

mee. Maar daarnaast moet ook de pre-

sentatie zo optimaal mogelijk zijn. Dat is 

bij ons het geval.’ 

Gerard Lautenschutz heeft be-

gin dit jaar al zijn verlichting 

laten vervangen door led. 

‘Onze winkel is in 2008 voor 

het laatst verbouwd. Toen zijn nieuwe 

gaslampen geplaatst, maar die gingen 

na verloop van tijd in kwaliteit achteruit. 

Ze zijn vrij kostbaar in aanschaf en daar-

door zijn we naar andere mogelijkheden 

gaan kijken. We kregen bezoek van een 

vertegenwoordiger van LokoLED en die 

heeft ons de verschillen tussen gaslam-

pen en ledverlichting laten zien.’

De voordelen van led bleken enorm. ‘De 

lampen geven beter licht, verbruiken 

minder energie. Naast slager ben ik ook 

ondernemer en dat betekent dat ik altijd 

op zoek ben naar kansen en mogelijkhe-

den. De overschakeling naar ledverlich-

ting past daar goed bij.’

Goede lichtkwaliteit
Lautenschutz is erg tevreden over de 

nieuwe lampen. ‘Ze zorgen voor een 

uitstekende verlichting, zonder dat 

vleeskleurlicht wordt gebruikt. Dat vind 

ik niet mooi.’ Ook vindt hij het prettig 

dat de lampen weinig warmte afgeven. 

‘Koeling is essentieel in de slagerij. Daar-

om willen we warmtebronnen die niet 

nodig zijn niet in de winkel hebben. We 

zijn blij dat we nu een goede vervanger 

voor de gaslampen hebben.’

Ander voordeel vindt hij de energiebe-

sparing. ‘Ik vind het belangrijk rekening 

te houden met het milieu en om energie 

te besparen. We hebben 32 zonnepane-

len om aanvullende energie te leveren 

en doen er alles aan om het bedrijf zo 

economisch mogelijk van energie te 

voorzien. Met de aanschaf van led is een 

flink bedrag gemoeid, maar volgens de 

berekeningen van LokoLED hebben we 

de investering in drie jaar terugverdiend. 

Bovendien is me verzekerd dat de lam-

pen minimaal 30.000 uur branden en 

minder vaak vervangen hoeven te wor-

den en dat de kleuren van de verlichting 

langer op de goede kleur blijven.’

Op de aanschaf is de Energie Investe-

rings Aftrek (EIA) van toepassing. ‘We 

waren van plan de lampen in december 

te vervangen, maar omdat we afgelo-

pen jaar al investeringen hadden ge-

daan, was het gunstiger deze investe-

ring vanwege de EIA in januari te doen.’

De installatie van de verlichting werd 

verzorgd door een installatiebureau 
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De slagerij van Gerard Lautenschutz in Apeldoorn is onlangs voorzien van ledverlichting.

LokoLED voor al uw ledverlichting.  
Voor meer informatie kan contact  
worden opgenomen met Michel van 
Oostveen, tel: 06-188 453 64 of  
michel@lokoled.nl.


