Energie besparen

Productfiche relighting
Is je onderhoudskost op verlichting te hoog, werkt je verlichting niet meer goed of zijn je ruimtes
niet meer optimaal of voldoende verlicht? Onze dienst relighting staat voor je klaar. Je verhoogt je
gebruikerscomfort en dringt je elektriciteitsverbruik terug.
We bekijken eerst of je al een studie hebt, en of er überhaupt een studie nodig is. Voor eenduidige
projecten onder de 30.000 euro is dat niet nodig.
Heb je nog geen studie en is er een studie nodig? Dan wijzen we een studiebureau voor je aan. Na
aflevering van de studie kan je doorstromen, als je dat wenst, naar ons raamcontract voor de
aanneming.
Heb je al een studie of is er geen studie nodig, dan zetten we meteen door naar een aannemer.

Hoe wijzen we een aannemer toe?
Je aanvraag kent een iets ander verloop zonder voorafgaande studie dan met voorafgaande studie.
Is er geen studie nodig, dan wijzen we meteen een aannemer uit ons raamcontract toe die
werkzaam is in jouw regio. Ga je dan na de aanvraag toch niet over tot de definitieve bestelling, dan
kost dit jou niets.
Voor projecten waarvoor wel een voorafgaande studie is, houden we eerst een mini-competitie
tussen de aannemers in ons raamcontract voor jouw regio. Op basis van criteria rond prijs,
duurzaamheid en plan van aanpak wijzen we dan de winnende aannemer toe aan jouw project. Je
kan vervolgens nog altijd beslissen om niet door te gaan met het project. Voor de werkingskost van
onze mini-competitie rekenen we dan uiteraard wel ons uurtarief aan.

Wat is de rol van het VEB?
Door samen te werken met het VEB voor je relighting ben je ontzorgd van de aanbesteding, en weet
je dat je een kwalitatieve uitvoerder krijgt aan een markconforme prijs. Onze experten specifieerden
al tal van kwalitatieve en duurzame eisen in het bestek.
Tijdens het project laten we je niet los. Je kan bij het VEB terecht voor vragen. Ook voeren we via
een steekproef kwaliteitscontroles uit bij onze aannemers. Het raamcontract loopt voor twee jaar,
met maximum verlening van twee keer een jaar. Aannemers hebben dus alle redenen om hun beste
beentje voor te zetten.

Hoe aanvragen?
Vraag nu je relighting aan op efficientie.veb.be
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