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Als sportvereniging hebt u in 2016 weer een nieuwe 
uitdaging;  Ecotax (Teruggave Energiebelasting) gaat 
op de schop en een nieuwe regeling doet zijn intrede. 
Daarmee wordt duurzaam investeren belangrijk voor de 
financiële toekomst van verenigingen. 
LED sportveldverlichting is dan een zeer geschikte 
kandidaat, want bij het verlichten van sportvelden gaat 
veel energie verloren.
 
LED sportveldverlichting
We kunnen ons voorstellen dat u niet op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen in de LED technologie. Toch is deze 
kennis van cruciaal belang om de juiste keuzes te kunnen 
maken, want de subsidieregeling voorziet niet in zaken 
als de verlichtingsnorm of de juiste technische oplossing 
voor uw park.
Het zou kunnen dat u zich laat overtuigen de masten te 
vervangen, waar dat helemaal niet nodig is. Of u heeft 
verlichting die niet voldoet aan de norm, zodat er geen 
officiële wedstrijden onder gespeeld mogen worden.
 

Vrijblijvend kennis delen
De te maken keuzes vereisen kennis en ervaring en die 
willen wij graag en vrijblijvend met u delen. Tegelijk 
kunnen we u helpen op de juiste wijze subsidie aan te 
vragen. Zodat u niet alleen een goede kans maakt op 
financiële middelen, maar er tevens voor zorgt dat de 
investering nog jarenlang rendeert voor uw vereniging.

AAA-LUX al sinds 2010 marktleider

·   In 2010 de eerste ter wereld met een LED oplossing 
voor sport.

·   Met meer dan 400 projecten in 30 landen, een 
marktleider in de wereld.

·   Als enige een 1-op-1 LED vervanging voor 2 kW 
conventionele schijnwerpers.

· Dat betekent nadrukkelijk dat er géén 
mastvervanging of géén mastverzwaring nodig is.

·    In Nederland ontwikkeld en geproduceerd.

+  LED verlaagt niet alleen de energierekening 
maar verhoogt dankzij veel beter licht ook de 
spelvreugde en het spelniveau van de leden.
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Het Ministerie van 
Economische Zaken 
ondersteunt sinds 
september 2015:

‘Energiebesparende 
en duurzame energie 

oplossingen voor 
sportaccommodaties’.

Deze subsidie zal de 
vervanger zijn van de 

zogenaamde Teruggave 
Regeling Energiebelasting 

(ECO-tax).
Sportverenigingen komen 
in aanmerking voor 30% 

subsidie terwijl stichtingen 
15% subsidie kunnen 

ontvangen.

De subsidie is éénmalig en 
bedraagt maximaal 
€ 125.000 per jaar.

AAA-LUX in Bentelo Nederland
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