“Eigenlijk zijn het allemaal mooie projecten”

Aan het woord | Jan Wassink LEDlicht Nederland
Deze maand spraken wij voor de rubriek
‘Aan het woord’ met Jan Wassink,
eigenaar en directeur van LEDlicht
Nederland, één van onze leveranciers
van ledoplossingen
Al geruime tijd werken LEDlicht Nederland en DE
NOOD samen. “Van huis uit is De NOOD producent
van duurzame armaturen en LEDlicht Nederland
van hoogwaardige lichtoplossingen”, zo begint
Wassink. “Een gezamenlijke klant wees ons er
jaren geleden op dat het wellicht interessant is
om elkaars sterke kanten te combineren. De rest
is geschiedenis.”

Producten
LEDlicht Nederland heeft ledproducten voor de
armaturen DE NOOD ontwikkeld. Eén daarvan is

de NU-LED. “De NU-Led is leverbaar als directeof indirecte lichtbron en in diverse lichtkleuren
(gezellig wit (2.700K), amber, vleermuisvriendelijk,
colorshifter of RGBW). Daarnaast worden
gezamenlijk led ombouwsets ontwikkeld voor
armaturen van derden.”

Mooiste project
Vele projecten van DE NOOD zijn inmiddels al
voorzien van producten van LEDlicht Nederland.
“Denk aan bijvoorbeeld de binnensteden van
Assen, Vught, Bergen op Zoom, Den Haag, Borsele.”
Maar de vraag welk project er nou echt uitspringt
vindt Wassink lastig te beantwoorden. “Je bent
snel geneigd om die projecten tussenuit te vissen
die heel uitzonderlijk zijn. Zoals de lichtzuilen voor

“Het mooie is de hechte
samenwerking”
Samenwerking
“Het mooie is de hechte samenwerking tussen de
vakmensen in de werkplaats van DE NOOD, haar
accountmanagers, de eindklanten en LEDlicht
Nederland. Die synergie werpt haar vruchten af
en vind je bijvoorbeeld terug in de groei van de
klantenkring en vervolgopdrachten.”

Tot slot
“Wellicht een open deur: doordat zowel De
NOOD alsook LEDlicht Nederland grotendeels
in Nederland produceren en het beide geen
grote logge organisaties zijn, kan er relatief snel
ingesprongen worden op de wensen van de
klant.”

Sneek of de LEDsert DN1 ombouwset voor Bergen
op Zoom of een ontwikkeltraject voor de Efteling,
maar eigenlijk zijn het allemaal mooie projecten.
DE NOOD heeft een mooie klantenkring en mag
de verlichting op schitterende locaties verzorgen.
Zo mogen we bijvoorbeeld de omgeving tussen
het nieuwe station in Breda en het Nassaupark
voorzien van RGBW NU-LED modules voor de
klassieke lantaarns van DE NOOD.”
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