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uitleg 
energiekosten 
Een gloeilamp zet 90% van de energie om in warmte en maar 10% 
in licht.  Een gloeilamp van 40 W die 4 uur per dag en 350 dagen per 
jaar aan is verbruikt.  40 x 4 x 350 = 56.000 Wh = 56 kWh 
Een kWh kost ongeveer 0,20 euro. Die gloeilamp kost elk jaar   
€ 11,-- aan energie. 
Een spaarlamp van 10 W geeft evenveel licht en kost € 3,--/jaar. Een 
LED lamp van 4 W geeft evenveel licht en kost € 1,10/jaar en heb je 
meestal binnen 1 jaar terugverdiend. 
Voor halogeenlampen geldt hetzelfde.  
Praktische adviezen :  

• spaarlampen pas vervangen als ze kapot gaan 
• gloeilampen die langer dan 1 uur per dag branden meteen 

vervangen. 

levensduur 
Gloeilampen en spaarlampen hebben een levensduur van circa 
1.000 uur.  Goede LED lampen gaan meestal 30.000 branduren en 
hoeven dus bijna nooit vervangen te worden. 
Helaas zijn er LED lampen in de handel dit dat aantal branduren bij 
lange na niet halen. Bij www.OzzeWinkel.nl krijg je standaard 2 jaar 
garantie op alle lampen. 

dimmen 
Wil je LED lampen dimmen dan zijn 2 zaken belangrijk. 

• Je lamp moet dimbaar zijn (er zit elektronica in de lamp) 
• De dimmer moet geschikt zijn.  

Dimmers van bouwmarkten kunnen meestal dimmen van 40 tot 500 
W. LED lampen hebben een lager vermogen. De LED lamp gaat dan 
flikkeren.  Dimmers van duurdere merken kunnen dan soms wel, 
anders moet je een speciale LED dimmer kopen.  
In www.OzzeWinkel.nl zijn prima dimmers voor 45,-- te koop. 
 

trafo’s 
Bij 12V lampen moet meestal ook de trafo worden vervangen. 
Die zijn in verschillende vermogens verkrijgbaar en ook hier moet 
gelet worden op dimmen of niet dimmen.  
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kleur 
De kleur van LED lampen wordt weergegeven in Kelvin (K). 
Hoe hoger het getal hoe witter het licht. 
In het algemeen geldt dat hoe actiever je bent, des te witter het 
licht moet zijn. 
Voor woonsituaties is het advies: 

• Huiskamer  en slaapkamers  warmwit (2700 K of lager) 
• Werkruimte / keuken helder wit (3000K of hoger) 

kleurweergave 
In winkels is de kleurweergave belangrijk. Die wordt uitgedrukt in 
de Color Rendering Index (CRI) op een schaal van 0 tot 100.  
 

praktische tip 1 : meerdere lampen  
Heb je een armatuur met meerdere spotjes en een ingebouwde 
dimmer dan kun je 1 halogeenlamp laten zitten en de overige 
vervangen door LED.  De dimmer en de trafo kun je dan blijven 
gebruiken.  
 
 

praktische tip 2 : 12V ombouwen  
12V lampen met MR 11 en MR 16 fitting kun je ook ombouwen naar 
GU10 (230V).  
Je vervangt het lampvoetje en haalt de trafo weg. 

 

 

praktische tip 3 : ingebouwde dimmer 
Armaturen met ingebouwde dimmers kun je beter helemaal 
vervangen door een LED exemplaar   

 
 


