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Datum :5 april20l3
Betreft : Energie besparend verlichtingsproject

Geachte heer Soepboer/beste Marcel,

middels dit schrijven wil ik u bedanken voor het concreet opgestelde energie besparingsvoorstel in 2011
L.a.v. onze bestaande verlichting in de fabrieken, opslag en kantoren. Uit het voorstel bleek een grote
besparingsmogelijkheid realiseerbaar op het gebied van de energiekosten (kwh) en CO2 met daaraan
gekoppeld een terugverdientijd van2 jaar.
In het laatste kwartaal van20l2 heeft u onze traditionele TL verlichting vervangen door energie zuinige
verlichting, dit is naar alle tevredenheid uitgevoerd. Tijdens ons fabrieksproces c.q. werkzaamheden heeft u het
project met uw monteurs zorgeloos en keurig uitgevoerd en telkens in goed overleg de voortgang besproken.
Tijdens de uitvoering hebben wij een controle meting uitgevoerd waaruit bleek dat de voorgestelde besparing
groter was dan het gestelde. Uit onze meting op een verlichtingsgroep hebben wij een besparing gemeten van
60Yo, namelijk van 8 ampère terug naar 3,3 ampère met 25o/o licht verbetering.
Zoals door u aangegeven hebben wij het project aangemeld bij Agentschap NL voor de EIA-2012 regeling.
Ik kan u bevestiging dat wij inmiddels de beschikking hebben gekregen en de fiscale subsidie kan worden
doorgevoerd. Hier uit kwam overigens naar voren dat niet de toegezegde l\Yo netto maar I3%o netto van de
investering kan worden verrekend, hier zijn wij uiteraard zeer content mee.
Naast de energiebesparing heeft er ook een andere verbetering plaatsgevonden nl het verlichten van de
werþlekken. Alle werkplekken hebben nu een optimale verlichting. Als laatste punt wil ik aanhalen dat de
MJA3 doelstellingen door het uitvoeren van dit project al voor bijna de helft gerealiseerd zijn. Doelstelling van
Artex is om voor 2013-2016 8olo energie te besparen, dit project draag! daar voor 3,4%o aanbij.

Wij kunnen concluderen dat alles naar wens is verlopen en zal u zeker indien mogelijk aanbevelen bij andere
relaties.

Met vriendelijke groet,
Artex B.V.

Mart Bosch
Manager Maintenance
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