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 Wat is een LED ? 

LED is een afkorting voor ‘Light Emitting Diode’. Het is een compact lampje variërend in 
doorsnede van 0,1 tot 1 cm. LED’s worden al vele jaren in huishoudelijke apparaten 
gebruikt, denk aan de rode lampjes in digitale wekkers, stand by functies, LED  fietslampen, 
enzovoort. De LED maakt de laatste jaren een revolutionaire ontwikkeling door. LED’s worden 
steeds efficiënter en ze zijn nu ook leverbaar in warme sfeervolle lichtkleuren. De ontwikkeling is 
nu op het punt aangekomen dat de warme variant van de LED familie de concurrentie aangaat 
met de gloeilamp, spaarlamp, TL buis en halogeenspot. Een aantal zeer krachtige LED`s in een 
lamp geplaatst noemen we een ‘LED lamp’. Deze LED lampen worden het meest toegepast als 
spot, maar ze zijn ook leverbaar in gloeilampformaat. 

 

 

LED lampen zijn een volwaardig alternatief! 

 
Veel mensen denken dat LED verlichting nog geen volwaardig alternatief is voor TL buizen, 
halogeenspots en gloeilampen. Niets is minder waar. Op dit moment wordt de markt overspoeld 
door goedkope LED lampen  
die een ongezellig licht uitstralen. U kent misschien wel de blauwe of fel witte spotjes en LED 
lampjes. Vaak hangen ze buiten omdat ze voor binnen te koud en ongezellig zijn. Deze zijn 
bijvoorbeeld te koop bij Ikea, de bouwmarkt of de supermarkt. De kwaliteit van de LED lampen 
bij dit soort  winkels is in de meeste gevallen helaas teleurstellend (zoals u in dit onderzoek kunt 
nalezen). Een merknaam als Philips of Osram biedt u met LED helaas geen garantie dat u een 
kwalitatief hoogwaardig product koopt. Dit wil niet zeggen dat er geen goede LED lampen 
zijn, want ze zijn er zeker.  

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledlampen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/


 

 

 

Voor een paar euro meer heeft u bij LED IT LIGHT een LED lamp met een prachtige lichtkleur, 
die niet te onderscheiden is van gangbare verlichting, gemaakt van duurzame materialen en de 
beste LED`s die voorhanden zijn. De LED lampen van LED IT LIGHT zijn een volwaardig 
alternatief voor bijna alle gangbare verlichting. U zult het verschil in lichtkleur of lichtopbrengst 
niet zien. Het verschil in energieverbruik echter wel, dat is namelijk enorm! LED verbruikt  90% 
minder energie dan halogeenspots en gloeilampen en 60% minder energie dan TL buizen of 
spaarlampen. 

Huidige spaarlampen zijn ongezond! 
Vaak denken mensen dat TL lampen, PL lampen en spaarlampen een verantwoord alternatief zijn 
voor gloeilampen en halogeen spots, helaas is dat illusie. 

Lange levensduur 
Wellicht één van de grootste voordelen van LED lampen is de levensduur. De levensduur van  LED 
lampen is vele malen groter dan die van halogeenspots, spaarlampen, TL buizen of gloeilampen. 
Een voorbeeld: een halogeenspot gaat slechts 1000 branduren mee,  een spaarlamp of TL buis 
10.000 branduren, maar een LED lamp ruim 50.000 branduren. U moet dus in de tijd dat u 1 LED 
spot verslijt, 50 halogeenspots kopen of 10 spaarlampen. 

Alleen al om het financiële voordeel is overschakelen op LED verlichting dus interessant . LED 
lampen zijn een stuk beter voor uw gezondheid, beter voor het milieu en ze  besparen geld. Ze 
besparen u niet alleen geld omdat u geen nieuwe lampen meer hoeft aan te schaffen, ze 
besparen ook flink op  uw jaarlijks terugkomende energienota. 

 

Laag energieverbruik 
LED lampen verbruiken 90% minder energie dan halogeenspots en gloeilampen en 60% minder 
energie dan TL buizen en spaarlampen. De besparing per lamp is al snel tientallen euro`s per 
jaar. Dankzij de lange levensduur gaat een LED lamp heel wat jaren mee. Bij gebruik van 5 uur 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/


 

 

per dag heeft een LED lamp een levensduur van ruim 25 jaar. In die tijd kunt u honderden 
euro`s besparen per vervangen lamp. 

 
Veiligheid 
Een ander groot voordeel van LED lampen is de veiligheid. Conventionele lampen, met name 
halogeenspots en gloeilampen, worden erg heet als ze een tijdje aanstaan. Zo kan de temperatuur 
vlak onder een simpel 50 watt halogeenspotje dat u in bijna elk huishouden aantreft, oplopen tot 
meer dan 700 graden Celsius. Stelt u zich voor dat u, een kind, of een gast per ongeluk iets 
brandbaars in de buurt van of tegen een halogeen- of gloeilamp plaatst. Als het te dicht in de 
buurt komt van de lamp kan het vrij snel vlamvatten, iets wat u te allen tijde wilt verkomen, LED 
lampen worden niet warmer dan  60 graden Celsius. Dit is een veilige temperatuur, u kunt 
lampjes die uren achtereen branden dan ook zonder problemen met blote handen aanraken. 

 

Let the LED shine = kwaliteit 
De voordelen van LED verlichting zijn dus enorm groot. Maar hoe scheidt u het kaf van het 
koren? Er zijn veel slechte LED lampen op de markt en u wilt niet de komende 25 jaar met een 
lamp opgescheept zitten die niet aan uw verwachtingen voldoet, laat staan veel geld voor een 
lamp betalen die na een paar maanden stuk gaat. Wees daarom verstandig en koop uw LED 
verlichting bij Let the LED shine. Elke lamp die wij verkopen is uitgebreid getest in duurproeven 
onder extra zware omstandigheden.  Ook hebben we alle lampen professioneel laten doormeten 
om er zeker van te zijn dat ze een goede verantwoorde kleurweergave, lichtkleur en 
lichtopbrengst hebben. 

 

 

 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/


 

 

 

 
 

 
 
Welke soorten led zijn er ? 

GU10 LED Spot (halogeen 230v)  

3x1WATT - GU10 - DIMBAAR vervangt 25 Watt 

NIEUW, dimbare spot in het klassieke formaat! Deze prachtige LED lamp hebben wij uitgerust met 

3 stuks 1 watt Edison Power leds. Power leds zijn hoogvermogen LED’s...  

 

MR16 / GU5.3 spot (halogeen 12v) 

3x1WATT - MR16 - DIMBAAR vervangt 20 Watt 

Dit prachtige LED lampje hebben wij uitgerust met 3 stuks 1 watt Edison A kwaliteit Power leds. 

Power leds zijn hoogvermogen LED’s die een stuk groter…  

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/3-fase-rail/


 

 

 

MR11 / GU4 spot (35mm halogeen) 

MR11  LED lamp - 2,5 Watt CREE - vervangt 20 Watt 

Onze 2,5 watt 12 volt Mr11 CREE spots zijn één van de krachtigste MR11 spots die…  

 

E27 LED Lampen (gloeilamp)  

8x1 WATT - E27 BOL - LG LEDs - vervangt 60 Watt 

Wie een gloeilamp vervangt door een LED lamp, wil natuurlijk dat hij evenveel licht geeft en er 

hetzelfde uitziet. LED IT LIGHT gebruikt in deze nieuwe LED lamp met extra krachtige LED’s… 

 

E14 LED Lampen (gloeilamp)  

E14 kaars - 3 WATT 2800K LED - vervangt 25 Watt 

Dit prachtige E14 LED kaarslampje is uitgerust met 6 Power LED`s van 0,5Watt per stuk. Voor dit 

LED lampje hebben wij gekozen voor een extra warme lichtkleur van 2600 kelvin.  

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/e-27-grote-fitting/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/e-14-kleine-fitting/


 

 

 

G4 LED Lamp (mini halogeen 12v)  

20Watt G4 led lamp - 2,5 Watt 

Dit LED lampje kunt u gebruiken om de G4 lampjes te vervangen. Dit zijn kleine 12 volt halogeen 

steeklampjes met een laag vermogen van 20 watt… 

 

G9 LED Lamp (mini halogeen 230v) 

G9 LED LAMP - 230V - 4 WATT vervangt 40 Watt 

G9 LED lampen zijn prima te gebruiken in de meeste G9 halogeen armaturen. Ze zijn een beetje 

groter dan de halogeen variant… 

 

R7s (halogeen staaf lamp) 

R7s - 78mm - 3200K - 5 Watt - dimbaar 

Onze R7s LED lampen zijn een perfect alternatief voor de halogeen R7s… 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/e-14-kleine-fitting/


 

 

 

AR111 / QR111 LED spot (halogeen) 

AR111 - 10 Watt Sharp LED - vervangt 75 Watt  

Trots zijn wij op onze nieuwe 10Watt Ar111 LED lamp. Het is ons gelukt om de LED variant van de 

Ar111 dezelfde uitstraling te geven als de deftige halogeenversie van de ar111… 

 

 

LED-TL Buizen (230v)  

MODEL 2011 - LED-TL 150CM - SMD LED`s – koud wit 

Veel mensen weten niet dat het mogelijk is, maar zelfs TL buizen kunnen al sinds jaren vervangen 

worden door LED TL buizen… 

 

LED PL LAMPEN (div. fitting)  

G23 - 230v PL-LED lamp 7Watt - koud wit 

Nieuw, 2 pins G23 led lampen. Veel gebruikt in winkels, hotels, kantoor gebouwen enz. Ook op 

deze lampen kunt u vanaf nu 65% aan energie besparen… 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledlampen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/tl-vervangers/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledlampen/


 

 

 

LED strip`s (waterdicht)  

LED strip - RGB kleur instelbaar (kit) - 5 meter 

De mogelijkheden van LED strips zijn eindeloos.  

 

PRO Luxe Inbouw spots 230v  

PRO Luxe - 230v inbouw series 3x2W Edison LED 2700K – Grey Glitter 

Deze luxe chromen inbouw LED spots zijn gemakkelijk te plaatsen. Ze hebben namelijk dezelfde 

inbouwdiameter als conventionele Gu10/Mr16 inbouwarmaturen… 

 

LED "High Bay" hanglamp  

LEDITLIGHT `High Bay´ hang lamp - 50Watt warm wit  

Onze LED high Bay lampen zijn een perfect alternatief voor de halogeen en gas lampen… 

 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledstrips-12-volt-indoor/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/downlighters/


 

 

 

LED Bouwlamp 

LEDITLIGHT Power LED bouwlamp - 150Watt - koud wit 

Onze LED bouwlampen zijn een perfect alternatief voor de halogeen bouwlampen… 

 

 

Dimmers, trafo`s, fittingen, Adapters…  
 

 

 

 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/floodlights--bouwlampen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/voedingen--diversen/


 

 

 

  
 

 

 

 

Welke Armaturen zijn er ?  

 

Hanglampen 

Op zoek naar een nieuwe Hanglamp? Bij ons kunt u heel gemakkelijk de hanglamp vinden die in 
uw interieur past. Sommige hanglampen hebben al LED verlichting als lichtbron, maar ook 
normale fittingen kunt u uitrusten met LED!  
 
De lampen worden niet door www.Ledverlichtingonline.eu aangeboden, maar door verschillende 
partner winkels. Het assortiment bestaat uit zowel betaal merken zoals het merk MASSIVE, maar 
wij tonen ook vele design hanglampen van bijvoorbeeld Flos, Kartell of Leitmotiv.  
 
De hanglampen zijn in verschillende kleuren en stijlen verkrijgbaar; van modern design tot 
klassiek. Zoekt u een grote hanglamp? vaak is het ook leuk om meerdere kleine hanglampen 
naast elkaar te hangen!  
 
Kroonluchters 
 
Een kroonluchter is het pronkstuk van uw interieur, een echte eye catcher. U kunt kiezen voor een 
klassieke kristallen kroonluchter, maar ook een moderne kroonluchter kan een mooi contrast met 
uw interieur voortbrengen! 
 
Omdat deze lampen vaak vele lichtbronnen bevatten zijn ze meestal niet zo energiezuinig. In ons 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/armaturen-voor-binnen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/hanglampen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/


 

 

LED verlichting advies vindt u daarom ook LED kaarslampen. Eerlijk is eerlijk, ze geven vaak niet 
zo mooi licht als de klassieke gloeilampen, maar de nieuwe Philips novalure komt aardig in de 
buurt! 
 
Op deze pagina kunt u eenvoudig de kroonluchter vinden die bij u past. Ze zijn allemaal 
vrijblijvend op zicht en hebben fabrieksgarantie. De lampen worden niet door 
www.Ledverlichtingonline.eu aangeboden, maar door verschillende partner webwinkels. Veel 
winkelplezier!  
 
Vloerlampen 
 
Een vloerlamp oftewel staande lamp heeft een prominente plaats in uw woning en moet daarom 
zowel praktisch als mooi zijn. Qua design zijn er vele verschillende modellen, van een retro 
booglamp tot moderne vloerlampen. Bijna alle vloerlampen kunnen met LED verlichting uitgerust 
worden. Vooral de klassieke halogeen uplighters gebruiken wel 500W en zijn dus erg verspillend.  
 
Op onze site kunt u eenvoudig de verschillende vloerlampen bekijken. Ze zijn allemaal vrijblijvend 
op zicht en hebben fabrieksgarantie. Deze vloerlampen worden niet door 
www.Ledverlichtingonline.eu aangeboden, maar door verschillende partner webwinkels. Indien u 
een specifieke vraag heeft over een product, dan verwijzen wij u door naar de verkopende partij . 
 
 
 
 
 
Wandlampen 
 
Wandlampen zijn er in vele stijlen smaken. Sommigen kiezen voor ingetogen ontwerpen, zoals 
bijvoorbeeld witte of RVS wandlampen, anderen kiezen weer voor trendy kleuren. Deze lampen 
maken vaak vele branduren, dus wij adviseren u ook eens te kijken naar LED wandlampen, 
bijvoorbeeld van Massive of de Ledino serie van Philips. 
 
www.Ledverlichtingonline.eu kunt u verschillende modellen vergelijken. Deze vloerlampen worden 
niet door Ledlamp.nl aangeboden, maar door verschillende partner webwinkels. Ze zijn allemaal 
vrijblijvend op zicht en hebben fabrieksgarantie. Als u een specifieke vraag heeft over een 
product, dan verwijzen wij u door naar de winkel die deze verkoopt.  
 

Opbouw spots 

Op Ledlamp.nl kunt u verschillende modellen opbouw spots vergelijken, zoals. rvs, aluminium, 
chromen, halogeen, bronzen, witte en zwarte opbouw spots. Wij begrijpen dat het moeilijk is deze 
spots van plaatjes goed te beoordelen. De inbouwspots worden niet door 
www.Ledverlichtingonline.eu aangeboden, maar door verschillende partner webwinkels. Ze zijn 
allemaal vrijblijvend op zicht en hebben fabrieksgarantie. Als u een specifieke vraag heeft over 
een product, dan verwijzen wij u door naar de winkel die deze verkoopt.  

Inbouw spots 

Voor de juiste sfeerverlichting waarbij een gelijkmatige verdeling van het licht gewenst is zijn 
inbouwspots als algemene verlichting zeer geschikt. Sommigen kiezen voor ingetogen ontwerpen, 

http://www.lampenlicht.nl/alle-producten/g29/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/opbouw-spots/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/philips-arcitone/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/opbouw-spots/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/inbouwspots/


 

 

zoals bijvoorbeeld witte of RVS inbouwspots, anderen kiezen weer voor trendy modellen. Deze 
spots maken vaak vele branduren, dus wij adviseren u ook eens te kijken naar LED inbouwspots. 
 
Met kantelbare inbouwspots is het ook mogelijk om vanuit het plafond iets aan te lichten of te 
accentueren. Voor de juiste keuze spelen diverse factoren een rol, o.a. de keuze tussen halogeen 
of led inbouwspots, een spanning van 12V (trafo) of 230V en uiteraard speelt ook de vormgeving 
en functionaliteit een rol. 
 
Op www.Ledverlichtingonline.eu kunt u verschillende modellen vergelijken. Deze vloerlampen 
worden niet door Ledlamp.nl aangeboden, maar door verschillende partner webwinkels. Ze zijn 
allemaal vrijblijvend op zicht en hebben fabrieksgarantie. Als u een specifieke vraag heeft over 
een product, dan verwijzen wij u door naar de winkel die deze verkoopt.  

Tafel lampen 

Of u nu aan het werk bent of gezellig aan tafel zit, goede verlichting rondom de tafel is erg 
belangrijk. Op www.Ledverlichtingonline.eu kunt u verschillende modellen tafellampen vergelijken, 
zoals moderne tafellampen met RVS of design tafellampen.  
 
Natuurlijk is het moeilijk deze lampen van plaatjes goed te beoordelen, daarom zijn de allemaal 
vrijblijvend op zicht. De producten worden niet door ons verkocht, maar door verschillende 
partner webwinkels. Als u vragen heeft over een tafellamp, dan verwijzen wij u naar de webshop 
die deze verkoopt.  

 

Tuin verlichting 

Op zoek naar kwalitatief goede en relatief goedkope tuinverlichting? Buitenverlichting biedt een 
extra dimensie in de beleving van uw tuin. Op www.Ledverlichtingonline.eu vindt u een uitgebreid 
assortiment tuinlampen, zowel LED tuinverlichting, maar ook tuinverlichting met spaarlampen. 
Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om eventuele LED lichtbronnen bij te zoeken en te bestellen.  
 
De tuinverlichting wordt niet door ons zelf verkocht, maar door verschillende aangesloten shops 
die geselecteerd zijn op kwaliteit prijsverhouding. Alle producten zijn vrijblijvend op zicht en 
hebben fabrieksgarantie.  

Plafon lampen 

Een plafondlamp is vaak wat minder opvallend, maar daardoor niet onbelangrijk! Vaak maken juist 
deze lampen veel branduren. Indien dit het geval is, adviseren wij u eens te kijken naar LED 
plafondlampen. 
 
Op deze pagina kunt u heel gemakkelijk een plafonnière vinden die in uw interieur past. 
Plafondlampen zijn in verschillende kleuren en stijlen verkrijgbaar; van modern RVS design tot een 
oosterse uitstraling. Alle lampen zijn vrijblijvend op zicht en hebben fabrieksgarantie. De lampen 
worden niet door www.Ledverlichtingonline.eu aangeboden, maar door verschillende partner 
winkels. Het assortiment bestaat uit zowel betaalbare merken zoals MASSIVE, maar ook 
bijvoorbeeld Philips LEDINO verlichting met LED technologie!  

http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/design-led-lampen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/tuin-verlichting/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/armaturen-voor-binnen/
http://www.ledverlichtingonline.eu/


 

 

 

   

Veelgestelde vragen over LED verlichting ! 

 
Hier vindt u een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen.  
 

Wat zijn led lampen en hoe werken ze? 
Wat zijn Led is een afkorting voor Light Emitting Diode (L.E.D.). Gloeilampen en halogeen lampen 
produceren licht door verhitting van een gloeidraad. Deze methode is erg inefficiënt: slechts 5% 
van de totale energie wordt geconverteerd naar licht. Led lampen zijn elektronische lichtbronnen 
met een veel hoger rendement. Meer informatie over led lampen vindt u op 
www.ledverlichtingonline.eu 

De voordelen van led lampen? 

De voordelen van led verlichting in het algemeen: – Gaat 50x langer mee dan een gloeilamp , – 

Gaat 8x langer mee dan een spaarlamp – Een energiebesparing van ongeveer 85% (t.o.v. 

gloeilampen en halogeen spots) – Bevat geen schadelijke stoffen, daardoor is de lamp volledig 

recyclebaar – Wordt niet heet, is veilig voor kinderen. 

Hoe worden led lampen vergeleken? 

Let the LED shine streeft ernaar objectieve en betrouwbare informatie te geven over 

ledverlichting. Op basis van uw keuzes in de wizard selecteren wij eerst de led lampen die 

geschikt zijn om uw oude lamp te vervangen. Hierbij kijken we naar de benodigde lichtopbrengst, 

fitting, kleurtemperatuur en stralingshoek. Voor elke led lamp berekenen wij hoeveel u ten 

opzichte van uw oude lamp bespaart in een periode van 5 jaar. Hierbij gaan we uit van een 

gemiddelde van 4 branduren per dag en een KWh tarief van 20 cent. De besparingen zijn 

schaalbaar; voor 8 branduren per dag zijn de besparingen bijvoorbeeld 2 keer zo hoog. 

Waarom zijn led lampen zo duur? 

Led’s bestaan al sinds 1962, maar de toepassing van led’s in algemene verlichting is nog vrij 

nieuw. Voor led’s met een hoge lichtopbrengst zijn complexe fabricage processen vereist. Dit 

verklaart de hoge prijs. 

Zijn led lampen geschikt voor bestaande armaturen? 

Ja. Ledlamp.nl adviseert alleen over led verlichting met standaard fittingen. Zo kunt u lampen met 

een E27 schroefdraad direct gebruiken in hanglampen en vloerlampen. De E14 kleine fitting wordt 

meestal toegepast in kroonluchters en wandlampen. De toepassing van led lampen in halogeen 

verlichting kan soms problemen opleveren, omdat sommige halogeen trafo’s een minimaal 

aangesloten vermogen vereisen. 

Mijn huidige lamp heeft een andere vorm of fitting dan de aangegeven keuzes. 

Het kan zijn dat er voor uw type lamp nog niet voldoende led alternatieven op de markt zijn. Wij 

zijn afhankelijk van het aanbod van producenten en webwinkels. Zodra er nieuwe producten op 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/cms/blog/
www.ledverlichtingonline.eu


 

 

de markt komen zullen wij deze toevoegen aan ons bestand. Kijk daarom regelmatig op 

www.Ledverlichtingonline.eu 

Er worden geen led lampen gevonden als ik de stappen doorloop. 

Er zijn nog weinig led lampen op de markt die dimbaar zijn of een hoge vervangingswaarde 

hebben. Indien mogelijk kunt u uw zoekopdracht aanpassen, bijvoorbeeld door een lager 

vermogen of een niet dimbare variant te kiezen. 

Hoe vervang ik een halogeen of gloeilamp door een led  lamp? 

Op www.Ledverlichtingonline.eu kunt dit heel eenvoudig zien en doen. Op onze homepage vindt u 

onze led lamp assistent. Na beantwoording van de 5 vragen zoeken wij in onze database naar 

geschikte led vervangers voor uw oude lamp. Er zijn grote verschillen qua prijs en 

energiebesparing, daarom kunt u per led lamp zowel de prijs als de besparing (incl. aanschaf van 

de led lamp) over een periode van 5 jaar vergelijken. Met deze informatie kunt u kiezen voor de 

lamp die u op termijn het meeste zal besparen. 

Welke kleur moet ik kiezen voor mijn led lamp? 

De kleur ‘warm wit’ is vergelijkbaar met de kleur die u van halogeen en gloeilampen gewend bent. 

Neutraal wit komt overeen met standaard TL verlichting. Led lampen met een koud witte kleur 

kunnen enigszins blauw overkomen. In het algemeen besparen deze lampen wel het meest. 

Kunnen led lampen tegen vaak in- en uitschakelen? 

Bij spaarlampen wordt de levensduur door vaak aan en uitschakelen inderdaad verkort. Bij led 

verlichting is dit niet het geval. Wel adviseren wij om led lampen te gebruiken op plaatsen waar 

het licht vaak brandt, zo wordt er meer energie bespaard. 

Waarom komt er een EU-verbod op gloeilampen? 

De EU verbiedt de verkoop van gloeilampen omdat ze teveel energie verslinden. Zowel 

spaarlampen als led lampen verbruiken veel minder energie en zijn dus voordeliger voor zowel de 

consument als het milieu Meer informatie over dit besluit vindt u op de EU website. 

 

Creëer sfeer met LED ! 
 

Doordat LED's heel klein zijn kunnen ze ook in flexibele, dunne strips verwerkt worden. Deze LED 

strips kunnen vervolgens gemakkelijk ergens worden weggewerkt, waardoor je elke ruimte met 

accentverlichting tot zijn recht kunt laten komen. Bekijk hieronder enkele voorbeeldprojecten en 

laat je inspireren!  

Led strips & benodigdheden : 

De meeste strips hebben een plakstrip aan de achterzijde waarmee de LED strip aangebracht kan 

worden. Zorg ervoor dat de ondergrond vetvrij en droog is. De strips werken op een 12V voeding, 

wat veiliger is. Hieronder is aangegeven wat je nodig hebt: 

Witte led strips Warm wit :  

http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledstrips-12-volt-indoor/


 

 

De mogelijkheden van LED strips zijn eindeloos. Je kunt ze overal op, achter of onder plakken en 
ze zijn in diverse lichtkleuren leverbaar, waaronder ook een kleur instelbare RGB LED strip. Onze 
nieuwe LED strips zijn van extra zware kwaliteit. Het nieuwe model heeft in plaats van 4 watt ruim 
7 watt vermogen per meter en is 100% waterdicht. 

Deze LED strip is namelijk ingegoten in silicone. Wat onze strip naast het hoge vermogen nog 
meer onderscheidt, is de extra goede kwaliteit van de silicone. De strip verweert niet en wordt 
niet dof door de warmte van de strip. Het door ons gebruikte materiaal blijft mooi helder en 
doorzichtig. Deze LED strip is geschikt voor alle toepassingen, zelfs buiten of in de badkamer en 
de keuken. De strip wordt geleverd op een rol van 5 meter, maar is indien gewenst eenvoudig in 
Te korten met de knippunten om de 5 cm. 

 

 

    

 

       

- Spanning: 12 Volt DC  
- Bevestiging: via de dubbelzijdige tape gemonteerd op achterzijde 
- Lichtopbrengst: 400 lumen per meter  
- Afmetingen: 8mm x 2,5 mm  x 5000mm 
- 100% waterdicht, ook geschikt voor keuken, badkamer, buiten. 

Led strips koud wit     

 



 

 

LED strip - RGB kleur instelbaar : 

De mogelijkheden van LED strips zijn eindeloos. Je kunt ze overal op, achter of onder plakken en 
ze zijn in diverse lichtkleuren leverbaar, waaronder ook een kleur instelbare RGB LED strip. Dit is 
een complete set met 5 meter strip, en controller met voeding en een afstandsbediening, u bent 
verder dus niets nodig. Onze nieuwe LED strips zijn van extra zware kwaliteit. Het nieuwe model 
heeft in plaats van 4 watt ruim 7 watt vermogen per meter en is 100% waterdicht. 

Deze LED strip is namelijk ingegoten in silicone. Wat onze strip naast het hoge vermogen nog 
meer onderscheidt, is de extra goede kwaliteit van de silicone. De strip verweert niet en wordt 
niet dof door de warmte van de strip. Het door ons gebruikte materiaal blijft mooi helder en 
doorzichtig. Deze LED strip is geschikt voor alle toepassingen, zelfs buiten of in de badkamer en 
de keuken. De strip wordt geleverd op een rol van 5 meter, maar is indien gewenst eenvoudig in 
te korten met de knippunten om de 5 cm. 

 

                                                                      

Deze RGB kleuren strip is in meer dan 250 verschillende kleuren in te stellen!  

- Lichtopbrengst: +-350 lumen per meter (zware kwaliteit) 
- Kleur: alle kleuren van de regenboog 

- Bevestiging: via de dubbelzijdige tape gemonteerd op achterzijde 
- Afmetingen: 8mm x 2,5 mm  x 5000mm- 100% waterdicht, ook geschikt voor keuken,         
badkamer, buiten. 

 

Info Over LED lampen. 

Led is een afkorting voor Light Emitting Diode (L.E.D.). Gloeilampen en halogeen lampen 
produceren licht door verhitting van een gloeidraad. Deze methode is erg inefficiënt: slechts 5% 
van de totale energie wordt geconverteerd naar licht.  
Led lampen zijn elektronische lichtbronnen. Ze gaan véél langer mee, zijn zuinig en bevatten geen 
schadelijke stoffen.  
Een led lamp is een vorm van solid state lighting (SSL), opgebouwd uit een groep van leds (licht-
emitterende diodes). De karakteristieken van de toegepaste leds in de lamp bepalen samen met 
de stralingshoek de lichtstroom, lichtsterkte en kleurweergave. 
 

http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/category/ledstrips-12-volt-indoor/
http://www.ledverlichtingonline.eu/nl/cms/blog/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led


 

 

Wit licht   

Wit licht in ledlampen werd oorspronkelijk gemaakt door met behulp van een UV-led een 

fluorescerende laag ('fosfor') te belichten. Inmiddels zijn er ook varianten die direct wit licht 

uitstralen. Om zacht wit licht te krijgen worden weer andere stoffen gebruikt die een warm-witte 

kleur emitteren, zoals goud. 

Model 

Ledlampen komen in verschillende modellen voor, waaronder de vorm van een gewone gloeilamp 
met eventueel een grote Edison-fitting (E27). Er zijn ook modellen met een kleine Edison-fitting 
(E14), GU5.3-steekvoet (bipin voet) of GU10-bajonetvoet. 

Bij ledlampen zijn de lichtstroom (in lumen), de lichtsterkte (in candela) en de stralingshoek (in 
graden) gerelateerd. 

Stralingshoek 

Bij een kleinere stralingshoek wordt de lichtsterkte (helderheid) groter terwijl de lichtstroom 
(hoeveelheid licht) niet verandert. 

Bijvoorbeeld: een 4000 mcd 30° led straalt net zoveel licht uit als een 1000 mcd 15° led. De 
stralingshoek is gehalveerd in zowel de breedte als de hoogte, de lichtsterkte is daarmee viermaal 
zo sterk . 

Lichtstroom 

Lichtstroom is een maat voor de hoeveelheid energie die een lichtbron in alle richtingen uitzendt. 
De eenheid van lichtstroom is de lumen. De lichtstroom van een gloeilamp van 40 watt is 
bijvoorbeeld 415 lm. 

Lichtsterkte 

De verlichtingssterkte van een lichtbron is de hoeveelheid licht die de bron afgeeft. Deze wordt 
voor leds uitgedrukt in millicandela (mcd). 1000 millicandela is gelijk aan 1 candela. 

Millicandela's naar lumen 

 
Lichtstroom 

    
50 lm 1,2 W  7 W  

100 lm   15 W  

150 lm    18 W 

200 lm 2 W 5 W 25 W  

300 lm 3 W   28 W 

400 lm 6 W 8 W 40 W  

500 lm 8 W    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Edison-schroefdraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Candela_%28eenheid%29


 

 

Om bij benadering de hoeveelheid lumen uit te 
rekenen wordt het aantal candela’s gedeeld door het 
deelgetal dat bij de stralingshoek van de lamp hoort 
(zie MR16). Voorbeeld: een lamp met een 
verlichtingssterkte van 590 cd (590.000 mcd) en een 
stralingshoek van 40° geeft 590/2,64 = 223,48 lumen. 

Stralingshoek Delen door 

5° 167,22 

10° 41,82 

15° 18,50 

20° 10,48 

25° 6,71 

30° 4,67 

35° 3,44 

40° 2,64 

45° 2,09 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kleurtemperatuur 

Naast het lichtrendement (lm/W) kan de kleurtemperatuur aangegeven worden in Kelvin of Mired 
(1 miljoen gedeeld door de kleurtemperatuur in Kelvin) en de kleurweergave-index. 

Kleurtemperatuur Kelvin Mired 

Extra warm wit 2700 k 370 m 

Warm wit 3000-3200K 333-345 m 

Neutraal wit 5000 k 250 m 

Koel wit 8000 k 200 m 

Micromol 

Waar de lichtmeter gecorrigeerd wordt voor de sensitiviteitscurve van het menselijk oog wordt 
voor planten een andere aanduiding gebruikt. Voor de bepaling van fotosynthese wordt het aantal 
fotonen in het gebied van 400 tot 700 nanometer dat door de bladeren geabsorbeerd wordt 
gemeten. Dit wordt Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) genoemd en uitgedrukt in 
micromol aan fotonen per m² per seconde. De photosynthetic photon flux (PPF) wordt in de 
tuinbouw gemeten met een foton fluxsensor. 

Voordelen en  Levensduur 

600 lm  11 W  42 W 

700 lm  12 W 60 W  

800 lm 12,5 W 15 W   

850 lm    52 W 

900 lm  16 W 75 W  

1100 lm  18 W   

1300 lm  20 W 100 W 70 W 

1500 lm  23 W   

1800 lm  27 W   

1900 lm    105 W 

2100 lm  33 W 150 W  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Booggraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mired
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurweergave-index
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mired
http://nl.wikipedia.org/wiki/Photosynthetic_Photon_Flux_Density


 

 

Een led lamp kan theoretisch ongeveer 50.000 branduren meegaan (afhankelijk van het merk 
werkt een normale gloeilamp gemiddeld 1.000 branduren, een spaarlamp tussen de 8.000 en 
15.000 branduren en een tl-buis tussen de 12.000 en 17.000 branduren en tot 66.000 met 
elektronische voorschakelapparatuur). In de praktijk blijkt een led lamp 20.000 tot 40.000 
branduren mee te gaan. Vooral de eerdere modellen uit 2005-2007 kennen vroegtijdig uitval, 
anno 2009 zijn deze kinderziektes zo goed als verholpen. De lichtterugval in de lichtopbrengst 
over de gehele termijn is minder dan 30%. Een led lamp wordt nauwelijks warm en is tril- en 
schokbestendig. Daarentegen kunnen de gloei- en spaarlamp de warmte die ze genereren 
verdragen, dit in tegenstelling tot de led lamp die niet tegen te hoge temperaturen kan. Dit is de 
reden dat momenteel verkrijgbare led lampen die equivalent zijn aan bijvoorbeeld de 60W 
gloeilamp, altijd een aluminium koellichaam hebben om de warmte van de leds af te leiden. Een 
led lamp kan goed tegen snel in- en uitschakelen. Led lampen konden tot voor kort niet gedimd 
worden, maar de eerste dimbare modellen zijn inmiddels op de markt. 

Energieverbruik 

De huidige led lamp geeft zo'n 50% van z'n opgenomen energie af in licht. Bij een 
fluorescentielamp (spaarlamp of tl-buis) is dit zo'n 35% en bij een gloeilamp 10%. De rest wordt 
afgegeven in warmte aan de omgeving. 

 

 

 

Kosten 

Totale kosten, gebaseerd op 25.000 branduren (ca. 7 jaar lang, 10 uur per dag) 

Soort lamp Aanschaf 
kosten + 

Stroomverbruik x 
Stroomprijd = 

Totale kosten 

Gloeilamp 25 x € 0,45 + 
25 W x 25.000 h x € 0,21 / 

kWh = 
€ 142,00 

TL – buis 3,5 x € 3,00 + 
4 W x 25.000 h x € 0,21 / 

kWh = 
€ 31,54 

Spaarlamp 3 x € 6,00 + 
5 W x 25.000 h x € 0,21 / 

kWh = 
€ 60,00 

Ledpamp 1 x € 21,00 + 
5 W x 25.000 h x € 0,21 / 

kWh = 
€ 63,00 

Kostenvergelijking 

 Gloeilamp TL - buis Spaarlamp Ledlamp 

Gloeilamp 100 % 22 % 42 % 44 % 

TL - buis 450 % 100 % 190 % 200 % 

Spaarlamp 237 % 53 % 100 % 105 % 

Ledlamp 225 % 50 % 95 % 100 % 

afgerond op hele procenten !         Lees dit diagram als volgt: 

de kosten van het gebruik van tl-buizen zijn 22% van die van het gebruik van gloeilampen; 



 

 

de kosten van het gebruik van gloeilampen zijn 450% van die van het gebruik van tl-

buizen. 

Inschakeltijd 

Bij een fluorescentielamp (spaarlamp of tl-buis) kan het 10 tot 50 seconden duren voordat de 
lamp de volledige lichtopbrengst geeft. Led lampen hebben hiervoor slechts een fractie van een 
seconde nodig. 

Led lampen voor in de auto 

Naast led lampen voor in huis zijn er tegenwoordig ook led vervangingslampen voor in de auto. 
Ook deze gaan vele malen langer mee en worden niet warm. Bovendien is de kans op een kapotte 
lamp vele malen kleiner. 

Nadelen 

Led lampen zijn duur in aanschaf. Ze verdienen zichzelf gelukkig wel binnen een paar jaar terug. 
Led lampen produceren nogal fel licht en het wordt daarom ook afgeraden om direct in een led 
lamp te kijken. Eerdere generaties led lampen hadden een kleinere stralingshoek, waardoor ze 
ongeschikt werden bevonden om bijvoorbeeld een hele ruimte te verlichten. Tegenwoordig zijn er 
volop led lampen te koop met een stralingshoek van 360°. 

Ook de kleurtemperatuur liet in het begin te wensen over. Led lampen werden koud en niet 
sfeervol bevonden. Tegenwoordig zijn er led lampen met verschillende kleurtemperaturen 
verkrijgbaar, variërend van koel- tot (extra) warmwit. 

Ook de kleurweergave index, die aangeeft of alle kleuren -bij verlichting door een lichtbron- op 
een natuurlijke manier worden weergegeven is bij led lampen nog niet altijd optimaal, er zijn veel 
goedkope lampen op de markt met een incompleet kleurenspectrum. Voor de acceptatie van led 
verlichting bij gebruik binnenshuis is dit een belangrijke factor. 

Onderzoek 

Met nano imprint lithography wordt het lichtgevende oppervlak van het polymeer vergroot. Er 
wordt onderzoek gedaan naar het verhogen van het productietempo. 

Toekomst 

Dankzij de lage kosten en lange levensduur zullen led lampen in de nabije toekomst waarschijnlijk 
veel van de andere lampsoorten gaan vervangen. Anno 2009 kunnen led lampen de minder zware 
types halogeenlampen, gloeilampen en tl-buizen vervangen zonder verlies in lichtopbrengst en in 
lichtkleur. In de komende jaren zullen ook zware lampen (meer dan 60 watt) vervangen kunnen 
worden door led lampen. 

Steeds meer steden gaan over op led verlichting. De besparingen op energie en onderhoud 
zorgen er met de huidige generatie led lampen voor dat investeringen snel kunnen worden 
terugverdiend. Amersfoort, Breda en Kampen zijn enkele voorbeelden, maar ook een wereldstad 
als Rome. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurweergave-index
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nano-imprint_lithography&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen en of Info. 

Zie ook 

 Ledverlichtingonline.eu 
 Ledverlichtingonline.blogspot.com 
 Ledverlichtingonline.wordpress.com 
 Frequentiespectrum 
 Kleurmeting 
 Lux (natuurkunde) 
 Led 

Vragen en of info. Mail ons gerust even en wij nemen z.s.m. contact met u op, 
 
Mail naar:  metherm@ledverlichtingonline.eu 
 
Of stel hier uw vraag 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Metherm 
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