
Wanneer een kantoorgebouw in 2023 niet voldoet aan de wettelijke eis van minimaal energielabel C, 
mag het niet meer als zodanig gebruikt worden. 
Verlichting heeft een belangrijk aandeel in het energieverbruik, hierdoor hebben veel van de door de 
overheid verplicht gestelde maatregelen betrekking op energie efficiënte verlichting. 

Axioma is als lichtspecialist met jarenlange ervaring, uw partner bij het verduurzamen van uw 
verlichtingsinstallatie.

Investeren in betere  
energie-efficiëntie  
vraagt om een  
zorgvuldige aanpak



Hoe maken wij panden  
energiezuiniger? 

Axioma toetst lichtontwerpen aan alle eisen en 
normen, dus ook die voor energieverbruik. We gaan 
echter nog een stap verder, met gedetailleerde bereke-
ningen van de Total Cost of Ownership (TCO) voor ver-
schillende armaturen en SMART opties. Wij doen het 
denkwerk, u profiteert van lage kosten en de meest 
duurzame investering waarbij we een lichtoplossing 
voorstellen die uitgaat van de meest rendabele terug-
verdientijd (ROI).

Hoe maken wij panden  
comfortabel en gezonder? 

Licht hebben we nodig om goed te kunnen zien, 
maar licht voorziet ook in belangrijke niet-visuele  
behoeften. Bij een lichtsysteem als Human Centric 
Lighting (HCL) staat de mens centraal. 
HCL draagt zorg voor een prettige werkomgeving 
en bevordert het welbevinden en de prestaties van 
uw medewerkers. Dergelijke dynamische systemen 
bieden u de mogelijkheid invulling te geven aan een 
gezonde kantooromgeving, de ultieme uitdaging voor 
bestaand vastgoed.  

Een nieuwe toekomst voor uw vastgoed 
met een beter rendement

De energielabel C-verplichting voor kantoren > 100m² is 
geldig vanaf 1 januari 2023.

Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet 
het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 
1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Welke 
erkende maatregelen u moet nemen, uw informatie-
plicht t.a.v. uw energieverbruik en de wijze waarop de 
overheid toeziet op de uitvoering van de verplichting, 
staat gepubliceerd op www.rvo.nl. 

Axioma helpt u graag bij het realiseren van een passende 
lichtoplossing. 

Hoe gaat Axioma te werk?

Inventarisatie                                                          
Wij stellen uw wensen, doelen en het besparings-
potentieel vast, die bijdragen aan energie-efficiëntie  
en gebruikscomfort.

Ontwikkeling lichtplan
Axioma selecteert de juiste armaturen en systemen, 
zo nodig in overleg met uw technisch adviseur.  
Ook maken wij ondersteunende lichtberekeningen. 

Projectplan
U ontvangt een adviesplan met kostprijs en TCO-
berekening. In deze fase kunnen wij voorzien in  
bemonstering of een proefopstelling.
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De juiste ondersteuning...

U heeft uw eigen eisen en wensen. Dat maakt uw 
project uniek en daar zoeken wij graag de juiste 
verlichting bij. Axioma geeft vooraf advies over het 
juiste product. Daarbij maken we ondersteunende 
lichtberekeningen volgens de gedragscode licht-
berekeningen van de NSVV. Axioma levert een 
compleet assortiment verlichtingsarmaturen van 
gerenommeerde Europese merken. Partnerships met 
deze fabrikanten waarborgen een hoge kwaliteits-
standaard en betrouwbaarheid. 

...op het juiste moment
U wilt uw panden up-to-date en gebruiksklaar maken 
als de nieuwe contracten getekend zijn. Dat vergt 
flexibele partners. Axioma levert snel en betrouwbaar 
en coördineert leveringsomvang en tijdstippen met 
een door u geselecteerde installateur.  
Wij dragen zorg voor een tijdige aan- en afvoer  
van materialen, ook voor gebouwen die tijdens de 
renovatie in gebruik blijven. 

Verantwoorde werkwijze
Samen met haar kernleveranciers zet Axioma  
belangrijke stappen naar een circulaire economie.  
Wij creëren bij aflevering geen containers vol met  
verpakkingsmateriaal. Bij renovatie voeren we de 
oude armaturen op verantwoorde wijze af.

Bolduc, ‘s-Hertogenbosch

Havenbedrijf, Amsterdam

Regiokantoor Univé, Heerhugowaard

Renovatie WTC, Amsterdam 

Syntrus Achmea / Kuijpers Utiliteit

Port of Amsterdam / Eigen installatie

Elektropartners

CBTE Global Investors / Engie Services

Hoe gaat Axioma te werk?

Uitvoering
Samen met u en de installateur coördineren wij de 
leveringen op de gewenste tijd en plaats.

Oplevering
Axioma assisteert bij het in bedrijf stellen. Met licht-
metingen kunnen vooraf gemaakte lichtberekeningen 
worden getoetst. 

Evaluatie
Wij evalueren het resultaat met u en geven zo nodig 
instructies aan beheerders en eindgebruikers. Onze 
ervaringen zetten we weer in bij nieuwe projecten.

4

5

6

Op deze pagina ziet u een klein aantal 
van onze renovatieprojecten. Wilt u meer 
weten over deze projecten of zoekt u een 

voorbeeldproject dat relevant is voor uw 
specifieke situatie? Neem dan contact met  

ons op. We zijn u graag van dienst.



Axioma, Enlighting your business!

Lichttechniek is continu in ontwikkeling. De LED techniek is inmiddels volwassen geworden waarbij slimme 

besturingstechnieken uw gebouw ook SMART kunnen maken. Intelligente sensoren, vaak geplaatst in arma-

turen, zijn in staat te communiceren met een platform. Deze sensoren genereren data die naast aanwezig-

heidsschakeling en lichtsterkteregeling ook informatie verzamelen m.b.t. klimaat, traffic, ruimtegebruik en 

energiemonitoring in een gebouw. Op basis van deze data kan het gebouw efficiënter worden gebruikt. 

360° concept

Onze bouwstenen voor het project. Dit concept omvat 
een breed scala aan producten en diensten om grotere 
projecten op een aantrekkelijke manier voor onze 
klanten af te handelen. Het concept bestaat uit 
9 bouwstenen die afzonderlijk kunnen worden 
gecombineerd. Dit betekent dat het beste pakket 
voor het project en voor onze klanten kan worden 
samengesteld op basis van klantvereisten. 

Het is jouw keuze - wij doen het!

Efficiënt, nooit eentonig

Axioma heeft een breed productportfolio. 
Zowel architecturale als functionele binnen- en 
buitenverlichting, noodverlichting en sturingen alsook 
armaturen in verschillende vormen en maten, kunnen 
aangeboden worden. Van functionele industriële 
ontwerpen tot verlichting met een verfijnd design.

Axioma B.V.

Middenweg 14
3401 MB IJsselstein 

T.  030 320 08 99 
E.  info@axioma-lighting.nl
 I.  www.axioma-lighting.nl 

Bent u toe aan een functioneel lichtontwerp voor uw pand? Neem dan  
contact met ons op. Dat kan ook als u behoefte heeft aan advies, een  
lichtberekening of een second opinion. Onze lichtadviseurs vertellen u  
graag alles over de mogelijkheden m.b.t. energie-efficiëntie en lichtcomfort.

Axioma, uw betrouwbare partner voor al uw verlichtingsvraagstukken.




