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De vraag is simpel, waarom eigenlijk onderhoud aan Uw 

verlichting. 

Daarop is wel een antwoord te geven. 

 

Een armatuur vervuild, door deze vervuiling van het armatuur en de  

terugloop van de lichtstroom van de lampen en het rendement van de 

verlichtingsinstallatie kan de lichtopbrengst van een lamp teruglopen 

met wel 40% gedurende 2000 branduren. 

Daarom is het van belang om Uw armaturen schoon te hebben en te houden 

voor een maximale lichtopbrengst. 

Het is ook van belang om inspectie en aanpassingen aan de installatie 

uit te voeren. 

bijv. spanningsaansluitingen op het voorschakelapparaat, en het 
controleren 

van alle elektrische aansluitingen. 

Dit kan eventuele aankomende storingen voorkomen. 

Het is gebleken dat bij jaarlijks onderhoud de kans op een storing 

afneemt, 

dit t.o.v. een installatie waar geen onderhoud aan wordt gepleegd. 

Een belangrijk onderdeel is het controleren van de hoekinstelling van de  

armaturen.  

Tevens is controle van de staat van de conservering van de masten een 

belangrijk punt. 

Daarbij komt dat wij de meeste voor de hand liggende onderdelen direct 
kunnen  

plaatsen, en anders binnen 2 werkdagen. 

Het kan immers niet dat een installatie het niet doet, U moet er niet aan 

denken dat dit gebeurd tijdens een toernooi. 

Uiteindelijk leverd dit een besparing op. 
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Voor het onderhoud van de verlichtingsinstallatie zijn er  

diverse mogelijkheden en prijsklassen. 

 

Als vereniging kun je dus kiezen wat het beste past bij de 

financiële situatie van de vereniging. 

 

Uiteraard kunnen we het onderhoud zo aanpassen als de vereniging 

wenselijk acht. 

 

Dus zijn er genoeg mogelijkheden om toch een goede verlichting 

te hebben. 

 

Onderhouds-eenvoudig pakket 
• Jaarlijks visuele inspectie van de masten en bekabeling 

• Jaarlijks controle en zo nodig bijstellen van de 

   schijnwerperinstallatie 

• Jaarlijks schoonmaken van de schijnwerpers en 

   schakelapparatuur 

• Onderhouds rapport 

 

Onderhoud-medium pakket 
• Jaarlijks visuele inspectie van de masten en bekabeling 

• Jaarlijks controle en zo nodig bijstellen van de 

   schijnwerperinstallatie 

• Jaarlijks schoonmaken van de schijnwerpers en 

   schakelapparatuur 

• Tussentijds verhelpen van storingen 

   (reis- en arbeidsuren worden gereduceerd berekend) 

• Onderhouds rapport 

 

Onderhouds pakketten 
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Onderhouds-luxe pakket 
• Jaarlijks visuele inspectie van de masten en bekabeling 

• Jaarlijks controle en zo nodig bijstellen van de 

   schijnwerperinstallatie 

• Jaarlijks schoonmaken van de schijnwerpers en schakelapparatuur 

• Tussentijds verhelpen van storingen 

  (reis- en arbeidsuren worden gereduceerd berekend) 

• Vernieuwen van de lampen na aanvang contract, daarna elke 2000 

   Branduren.  

• Onderhouds rapport en tekening met mastnummers 

 

Alle contracten kunnen voor langere tijd worden afgesloten m.u.v. 

het luxe pakket, dit is een contract van minimaal 4 jaar. 

 

Alle masten dienen klimbaar te zijn, anders geldt een meerprijs 

voor het plaatsen van klimsporten of het huren van een hoogwerker. 

 

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.23c is men per  

15-7-2006 verplicht om bij onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten 

een permanente valbeveiliging te gebruiken.  

 

Wanneer nodig kunnen wij tegen een zeer aantrekkelijke prijs deze  

voorziening verzorgen. 
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