
           
 
 

Persbericht 

 
18 maart 2022 
 
Het Lampenkoopje, goed voor het milieu en je portemonnee! 
 
Signify en De Kringwinkel slaan de handen in elkaar door nieuwe lampen in een oud jasje te steken. 
Wie bij De Kringwinkel een lamp koopt krijgt er een gratis Philips LED-lamp bij.  
 

• Signify voorziet tweedehands hang- en staanlampen van De Kringwinkel van een gratis 
energiezuinige Philips LED-lamp  

• De actie Lampenkoopjes loopt vanaf 19 maart 2022 zolang de voorraad strekt en dit in 123 
Kringwinkels in Vlaanderen 

 

18 maart 2022, GENT – De Kringwinkel lanceert vandaag in samenwerking met Signify (Euronext: 

LIGHT), de wereldleider in verlichting,  een unieke actie voor duurzame verlichting. Wie vanaf 19 maart 

een tweedehands hang- of staanlamp koopt in één van de 123 Kringwinkels in Vlaanderen, krijgt er 

gratis een energiezuinige Philip LED-lamp bij. En dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. 

Want elke tweedehands lamp die wordt verkocht is er één minder op de afvalberg. Bovendien bespaar 

je met de Philips LED-lamp heel wat op je energierekening. Een lampenkoopje dus!  

 

“We streven naar maximaal lokaal hergebruik van zoveel mogelijk producten in Vlaanderen. Daarom 

werken we graag samen met partners waarmee we een duurzaam en maatschappelijk verschil kunnen 

maken,” zegt Jolien, business developper bij HERW!N, de koepel van De Kringwinkels. “De 

samenwerking met Signify lag dan ook voor de hand: door het aanbieden van gratis energiezuinige LED-

lampen bij de aankoop van een tweedehands lamp, maken we onze klanten bewust van een duurzame 

en betaalbare verlichting.” 

 

De snelste manier om elektriciteit en geld te besparen 

Dat LED-verlichting energiezuiniger is dan gloei-, halogeen- of spaarlampen is wel algemeen bekend. 

Wat veel mensen nog niet weten is dat het loont om ook over te stappen op LED als de oude lampen het 

nog doen. Mensen denken: ‘als ze kapot zijn ga ik ze vervangen door LED’. “Met deze actie willen we 

mensen bewust maken dat het juist duurzamer is om oude lampen die het nog doen te vervangen door 

LED-verlichting”, aldus Conny Degen, verantwoordelijk voor maatschappelijke partnerships bij Signify 

Benelux. “Je bespaart namelijk per direct op stroomverbruik omdat een LED-lamp 90% zuiniger is dan 

een gloeilamp en 85% zuiniger dan een halogeenlamp. Met de huidige energieprijzen kan je zelfs tot 10 

euro per lamp per jaar besparen”.  

 

LED is duurzaamste keuze 

Het direct overschakelen op LED lampen is de duurzaamste keuze is – minder stroomverbruik, minder 

CO2, minder verspilling - en de consument bespaart direct op stroom en energiekosten. LED-lampen 

gaan veel langer mee, ze branden tot zo’n 15.000 uur, terwijl een gloeilamp maar 1.000 uur brandt. De 

Overstappen op LED scheelt per huishouden zo’n 90 tot 109 kilogram CO2-uitstoot per jaar. Ter 



           
 
 
vergelijking: dit is evenveel als 825 tot 1.000 kilometer met je auto rijden. De energie die het kost om 

een nieuwe LED-lamp te produceren win je binnen 300 branduren terug.  

 

Dat we deze samenwerking met De Kringwinkels en Signify met Philips LED-lampen kunnen doen is 

mooi. We stimuleren hergebruik, wat goed is voor het milieu en we helpen mensen stroom en geld te 

besparen. De goedkoopste energie is tenslotte energie die je niet gebruikt. 

 

Op zoek naar een lampenkoopje in één van de 123 Kringwinkels? Ga naar www.dekringwinkel.be en 

vind een Kringwinkel in je buurt.  

 
--- EINDE VAN DIT PERSBERICHT --- 

 

Voor meer persinformatie:  

 
De Kringwinkel Linde Brewaeys, linde@herwin.be, 0477/994 762 

Signify Benelux, Roel Dekoninck, roel.dekoninck@signify.com (PR Manager) 0477/ 252 356 
 
 

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 123 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter deze 
merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels 
staan voor:    
• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt 
een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 4500 medewerkers die, om 
uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.    
• Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. 
Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht.   
•  Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, 
kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. 
Ons aanbod varieert elke dag.   
  
 

 

Over Signify: 
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting 

voor het  Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en 

dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en 

publieke ruimtes. Met een omzet in 2021 van EUR 6,9 miljard, ongeveer 37.000 werknemers en een 

aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit 

van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. We werden CO2 neutraal in 2020, 

staan sinds onze IPO in de Dow Jones Sustainability World Index voor vijf jaar op rij, en werden 

uitgeroepen tot Industry Leader in 2017, 2018 and 2019. Nieuws over Signify is te vinden op 

onze Newsroom, en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Imformatie voor investeerders kan worden 

gevonden op onze Investor Relations pagina. 

 

 

http://www.dekringwinkel.be/
mailto:linde@herwin.be
mailto:roel.dekoninck@signify.com
https://www.signify.com/
https://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/global/sustainability
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-release-archive/2017/20170907-philips-lighting-named-industry-leader-in-the-2017-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2018/20180913-signify-named-industry-leader-2018-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/news
https://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
https://www.instagram.com/signify_press/
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