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KvK Enschede 06066389

Voorstel LED verlichting

Betreft: Voorstel LED verlichting

Beste Willem Kaspers,

Met vriendelijke groeten,

Bijlage:

Kijk hier voor de productspecificaties, lichtplannen en algemene voorwaarden

OVI-Enschede! Mastverlichting com E: info@mastverlichting.com ! info@ovi-enschede.nl

ATLETIEKVERENIGING
ZUIDWAL j

Vervolgzaken zoals een onderhoudscontract, uitgebreide garantie en 
installatiewerkzaamheden stemmen wij in overleg met u af.

Datum: 5 januari 2021
Referentie: M20.1113.6

Graag horen wij wat u van dit voorstel vindt, mocht u op welke manier dan ook vragen 
hebben dan zijn wij u natuurlijk graag van dienst.

Mathias Coga
OVI-Enschede / Mastverlichting.com

AV Zuidwal
T.a.v.: Willem Kaspers
Aristoteleslaan 2, 1274 KZ Huizen
willem.kaspers@xs4all.nl
0652683033

Enschede
Experts In licht

BTW nr
NL.821291427 B01

Naar aanleiding van uw interesse in LED verlichting voor uw atletiekvereniging ontvangt u 
van ons bij deze een voorstel.

Bank RABOBANK 
Rek.nr 1215.92 537

OVI t Mastverlichting com 
Kopersteden IOC

7547 TK Enschede 
Tel 053 - 4780595 
Fax 053 - 4780596
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Atletiek - Atletiekunie Klasse III, >100 lux op 8 bestaande masten

De aanbieding omvat de levering en montage van;

Verlichtingsarmaturen, bediening en montage

12 stuks

12 stuks Stijgkabels, 7x 1,5 mm2
Bedienen vindt plaats door middel van de huidige aan- en uitschakelaars.

4 stuks

1 stuk Rei-Lux 3D-stabiliteitsmetingen

^9
Cygnus 240 Watt, vermogen 240 watt LED armatuur inclusief 5 jaar garantie1 stuk

Totaal: € 28.400,- excl. BTW
Totaal inclusief BTW: € 34.364,00

BOSA subsidiebedrag 30%: € 10.309,20

Netto investeringsbedrag € 24.054,80

OVI-Enschede ! Mastverlichting.com E: info@mastverlichting.com ! info@ovi-enschede nl

BTW nr.
NL.821291427.B01

Bank RABOBANK 
Rek.nr 1215,92.537

OVI / Mastverlichting com 
Kopersteden IOC 

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595 
Fax 053-4780596

Lampenrekken, recht model geschikt voor de montage van 1 en 2 stuks LED 
armaturen. In-en uitwendig thermisch verzinkt staal.

Armaturen Philips B\/P528, 1500 Watt. Inclusief 10 jaar garantie. Een 
onderhoudsovereenkomst maakt deel uit van deze offerte.

Enschede
Experts in licht
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Over de garantie:

Genoemde prijzen zijn inclusief:

Genoemde prijzen zijn exclusief:

Bij calculatie van de verplaatsingskosten is er van uitgegaan dat:

Leveringsvoorwaarden:

OVI-Enschede! Mastverlichting.com E: info@mastverlichting.com / info@ovi-enschede.nl

Prijzen
Geldigheid offerte
Levertijd
Levering 
Betaling 
Facturatie

Onze garantie houdt in dat bij storingen en defecten onderdelen ter plaatse worden 
vervangen of een vervangend armatuur wordt gemonteerd binnen een afgesproken termijn. 
De club wordt gedurende de garantieperiode kosteloos voorzien in klimkosten, montage, 
reparatie en rijkosten. Een onderhoudsovereenkomst is vereist maakt onderdeel uit van deze 
offerte.

Bank RABOBANK 
Rek.nr 1215.92 537

• Het demonteren van de bestaande verlichting
• Het leveren, monteren en uitrichten van de armaturen
• Het installeren van de bediening en kleine aanpassingen in groepenkast
• Het afvoeren van oude materialen

: Netto, exclusief BTW. Prijzen zijn gebaseerd op een totaalopdracht 
:2 maanden 
: In overleg
: Franco, volgens voorwaarden UAV 1989
: Binnen 30 dagen na factuurdatum
: 50% bij opdracht, te voldoen voor aanvang van de werkzaamheden, 
40% direct na plaatsing, 10% bij oplevering

BTW nr.
NL 821291427 B01

Het leveren en leggen van grondkabels
Het graven en dichten van de kabelsleuven
Het aanbrengen van een voedingspunt/groep voor de schakelkast
Het maken van boringen t.b.v. kabelinvoeren
Eventuele meterkast en/ of aansluit/ verzwaringskosten energiebedrijf
Het verwijderen en/of weghakken van beton bij het verwijderen van masten
Kosten aarding, hak-, breek- en straatwerk alsmede inzaaien en/of herstelbeplanting

Enschede
Experts In licht

• Het terrein goed toegankelijk is

• De huidige masten, meterruimte en toebehoren geschikt zijn. Masthoogte 18 meter.

• Zich op het terrein geen obstakels bevinden welke de voortgang van de 
werkzaamheden zullen kunnen vertragen

OVI / Mastverlichting com 
Kopersteden IOC 

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595 
Fax 053-4780596
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Overige

Verzekering

Voorbehoud

Onderhoud:

Voor akkoord:

Club: AV Zuidwal

Datum:

Naam:

Handtekening

OVI-Enschede / Mastverlichting.com E: info@mastverlichting com / info@ovi-enschede.nl

Onderhoud vindt één keer per jaar plaats a 45 euro per mast. Bekijk voor de exacte 
werkzaamheden de bijlage over het onderhoud onderaan deze offerte.

: Opgeslagen materialen op de locatie zijn voor risico van de 
opdrachtgever.
Tijdens het transport voor opdrachtnemer
: Opdracht is onder voorbehoud van verkrijgen van subsidie of andere 
vorm van financiering.
: Op verzoek kan een schriftelijke opdrachtbevestiging worden 
afgegeven met daarin een uiterste leverdatum.

Bank RABOBANK 
Rek.nr 1215.92,537

BTW nr
NL.821291427 B01

Hoogachtend,

O.V.I. Enschede

Enschede
Experts in licht

Wij vertrouwen u hiermede een passende offerte te hebben gedaan en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet.

OVI! Mastverlichting com 
Kopersteden IOC

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595
Fax 053 - 4780596

W.J. Spin

H. Westhof
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Bijlage over het onderhoud:

€.160,-

Bovengenoemde prijzen zijn per stuk, excl. BTW.

OVI-Enschede / Mastverlichting.com E: info@mastverlichting com / info@ovi-enschede.nl

De periodieke werkzaamheden bij een onderhoudscontract voor conventionele 
verlichting zijn:

De periodieke werkzaamheden bij een onderhoudscontract voor LED verlichting zijn:

• Controle op de instelling en uitrichting van de LED schijnwerpers
• Controle op de aansluiting van de LED schijnwerpers
• Controle van de kabel trekontlasting en doormeten
• Controle van de aansluiting op de voorschakel apparaten onder in de mast
• Algehele controle aansluiting in meterruimte en toebehoren
• Reinigen van de koelribben en individuele ruitjes

Controle op de instelling van de schijnwerpers
Controle op de aansluiting van de schijnwerpers
Controle van de kabel trekontlasting
Controle van de aansluiting op de voorschakel apparaten onder in de mast 
Het reinigen van de reflectoren in de schijnwerpers
Het reinigen van de afdekruit zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde

Bank RABOBANK 
Rek.nr 1215.92,537

BTW nr.
NL.821291427.B01

Conventionele verlichting? Indien bij incidentele storingen componenten vervangen 
moeten worden dan hanteren wij hiervoor onderstaande prijzen:

€.132,-
€.
€. 
€.
€.

Professioneel onderhoud aan een sportveldverlichtingsinstallatie levert de vereniging een 
aanzienlijke besparing op in de totale exploitatiekosten.

Door de jarenlange ervaring zijn wij in staat u een onderhoudscontract aan te bieden tegen 
een uitermate gunstig tarief. Op alle prijzen is een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2% van 
toepassing.

Enschede
Experts In licht

OVI! Mastverlichting com 
Kopersteden 10C

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595 
Fax 053 - 4780596

• Lamp:
• VSA:
• Condensator;
• Fitting:
• Ontsteker:
• Vervangingskosten:

27,50
25,-
44,-
60,-
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Korte beschrijving van de installatie:

Uw installatie bevat 8 masten met 12 LED armaturen.

Bij storingen en onderhoud:

Algemene voorwaarden bij onderhoud:

Via deze link kunt u de algemene voorwaarden bekijken en downloaden

OVI-Enschede / Mastverlichting.com E info@mastverlichting.com ! info@ovi-enschede.nl

Voor het inplannen van het periodieke onderhoud wordt er altijd telefonisch met u een 
afspraak gemaakt.

Door een nauwkeurige registratie van de gegevens van uw verlichtingsinstallatie kunnen wij 
adequaat reageren als zich storingen of defecten voordoen. Storingen worden in overleg 
uitgevoerd, waar nodig hanteren wij een reactietijd van 48 uren.

De medewerkers gebruiken bij het onderhoud alleen gecertificeerde veiligheidsharnassen. 
Mastverlichting.com verklaart dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het naleven 
van de voorschriften hieromtrent te alle tijde bij OVI / Mastverlichting.com ligt.
Opdrachtgevers worden door OVI / Mastverlichting.com niet verantwoordelijk gesteld voor 
ongelukken, in de ruimste zin van het woord.

BTWnr
NL 821291427 B01

Bank RABOBANK
Rek.nr 1215 92 537

Enschede
Experts in licht

Wij kunnen geen garantie geven op de werking van de componenten die momenteel 
aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kan het zijn dat u die garantie nog wel heeft.

OVI! Mastverlichting oom 
Kopersteden IOC 

7547TK Enschede
Tel 053- 4780595 
Fax 053 - 4780596
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Voordelen LED verlichting

Energie besparing

Lichtkwaliteit

Geen strooilicht

Weinig onderhoud

OVI-Enschede / Mastverlichting.com E: info@mastverlichting.com ! info@ovi-enschede.nl

Conventionele lichtbronnen moeten per 2 a 3 jaar vervangen worden om de lichtkwaliteit op 
orde te houden.

Uit conventionele armaturen komt een grote hoeveelheid ‘ongecontroleerd licht’ dat ver kan 
uitstralen.

Traditionele sportverlichting heeft waardes in Kelvin van 3000K tot ongeveer 4000K. Die 
waarde bepaald de lichtkleur. Hoe hoger de waarde in Kelvin, hoe witter het licht.

LED sportverlichting komt in varianten tot 7000K. Dat is helder witlicht en heeft een aantal 
voordelen zoals een hogere luxwaarde. Dat is één van de redenen waardoor er meer licht op 
het veld is.
Nog een voordeel van het wittere licht is dat het als prettig wordt ervaren tijdens het sporten.

LED sportverlichting kent weinig tot geen strooilicht omdat de verschillende lichtbundels naar 
beneden zijn gericht. Omdat LED verlichting zo goed te sturen is kent het vrijwel geen 
strooilicht. Tevens kunnen wij dit tackelen door gebruik te maken van lichthinderkappen of 
louvres in de armaturen.

LED sportverlichting kent vrijwel geen onderhouds- en vervangingskosten voor een lange 
periode. Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, meterruimte, bekabeling blijven 
natuurlijk wel doorlopen maar de frequentie kan naar beneden aangepast worden.

Een vergelijkbare LED sportlamp verbruikt 1500 watt. De VSA kan worden verwijderd zodat 
de totale besparing uit komt 800 watt per lamp. Dit betekent een directe verlaging van de 
stroomkosten en dus een voordeel voor de clubkas.

BTWnr
NL 821291427 B01Enschede

Experts in licht

OVI! Mastverlichting com 
Kopersteden IOC

7547 TK Enschede
Tel 053 - 4780595 
Fax 053- 4780596

Bank RABOBANK
Reknr 1215 92 537

Met LED sportverlichting is het mogelijk om tot ongeveer 60% aan energie te besparen. Een 
standaard 2000 watt metaalhalogeendamp lamp verbruikt inclusief de 
voorschakelapparatuur ongeveer 2300 watt.
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Levensduur

Direct gebruiken

OVI-Enschede ! Mastverlichting.com E: info@mastverlichting.com ! info@ovi-enschede nl

Bank RABOBANK
Rek.nr 1215.92 537

Klik aan, en sporten maar! Zo simpel is dat met LED, geen opwarmtijd en geen 
pieken in het stroomverbruik. U kunt direct van de volle lichtsterkte gebruik maken.

LED sportverlichting maakt gebruik van LED chips die nauwkeurig door machines 
worden geponst. Dit proces is geoptimaliseerd, altijd hetzelfde en vrijwel foutloos. 
Daarom is de kwaliteit van de LED constant en consistent. De lichtkwaliteit van LED 
sportverlichting blijft tot wel 100.000 branduren behouden. Met normaal gebruik is dat 
wel tot 20 jaar.

Schakelt iemand per ongeluk een verkeerde lamp uit. Geen enkel probleem, omdat 
er geen afkoeltijd is kan de schakelaar direct weer om en de verlichting aan.

BTWnr.
NL 821291427.B01Enschede

Experts in licht

OVI / Mastverlichting com 
Kopersteden 10C 

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595 
Fax 053 - 4780596
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OVI-Enschede / Mastverlichting.com E: info@mastverlichting.com / info@ovi-enschede.nl

Bank RABOBANK 
Rek.nr 121592 537

BTW nr
NL.821291427.B01

OVI / Mastveriichting com 
Kopersteden IOC 

7547 TK Enschede 
Tel 053-4780595
Fax 053 - 4780596

Enschede
Experts In licht


