
Alle feiten over kerstverlichting
en energieverbruik op een rij

1.  Hoe zuinig is LED kerstverlichting eigenlijk?
 ➜ Led kerstverlichting is 5 tot 10 keer zuiniger dan traditionele gloeilampjes.

Dit komt voornamelijk omdat ledverlichting veel minder stroom 
verbruikt, waarmee je direct bespaart op energiekosten. 
Daarnaast staat ledverlichting garant voor een lange levensduur  
en zijn de lampjes onbreekbaar.

3.  Hoeveel kost het om een kerstboom te verlichten?
   ➜  30 dagen 8 uur per dag de kerstboom verlichten kost minder dan 1 euro*.

Het energieverbruik van 1 maand led kerstboomverlichting is 
vergelijkbaar met 8 uur televisie kijken of 1 wasbeurt. Bovendien 
blijven in veel huishoudens 1 of meer schemerlampen uit als de 
kerstboom ‘aan’ is.

2.  Wat is de functie van een timer bij kerstverlichting? 
 ➜  De timer voorkomt onnodig energieverbruik.

Alle Lumineo kerstverlichting heeft een timer, dit is een tijdschakelaar 
om de verlichting op het gewenste tijdstip aan en uit te zetten. Dit 
voorkomt onnodig energieverbruik.
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4.  Wat is het verschil in energieverbruik tussen 
basic, compact en cluster verlichting?

 De twinkle variant van deze verlichting geeft vergelijkbare resultaten.
 *kWh verbruik op basis van 240 uur (30 dagen / 8h per dag). **kWh Prijs € 0,90
 Gebaseerd op de gemiddelde energieprijs september 2022.

5.  Waarom staat er een energielabel G op de verpakking?

  Per 1/9/2021 is de nieuwe Europese wetgeving voor verlichting van kracht. Op basis hiervan is 
Lumineo verplicht het energielabel op de verpakking te plaatsen. Dit label bepaalt de verhouding 
tussen lichtopbrengst en energieverbruik. Het label zegt weinig over de energiezuinigheid. 
Kerstverlichting is sfeerverlichting en geeft daardoor per definitie minder licht. Dat verklaart het 
label G op de verpakking.

6.  Op welke verlichting is het energielabel van toepassing?

  Het energielabel is alleen van toepassing op de warm witte kerstverlichting met een stekker en een 
lichtsterkte van meer dan 60 Lumen. Deze productcategorie valt binnen de Europese norm (ERP 
Directive 2009/125/EC).

  Batterijverlichting, solarverlichting en verlichting met een lichtopbrengst onder 60 Lumen hebben 
geen energielabel nodig. Ook andere led-kleuren, zoals classic warm, cool white, veranderende 
kleuren en multikleuren hebben geen energielabel.

LED basic

Boomhoogte Lampjes kWh* Kosten**

1.2m - 1.5m 180 1,03 € 0,93

1.5m - 1.8m 240 1,03 € 0,93

1.8m - 2.1m 360 1,03 € 0,93

2m -3m 480 1,72 € 1,55

3-4.5m 720 1,74 € 1,56

LED compact

Boomhoogte Lampjes kWh* Kosten**

1.2m - 1.5m 350 0,96 € 0,86

1.5m - 1.8m 500 0,97 € 0,87

1.8m - 2.1m 750 0,98 € 0,88

2m -3m 1000 1,73 € 1,56

3-4.5m 1500 1,74 € 1,57

LED cluster

Boomhoogte Lampjes kWh* Kosten**

1.2m - 1.5m 1128 1,61 € 1,45

1.5m - 1.8m 1512 1,99 € 1,79

1.8m - 2.1m 2040 2,28 € 2,05

2m -3m 3000 3,24 € 2,92

3-4.5m 2 x 2040 4,56 € 4,10



Heeft u vragen over onze kerstverlichting?
Stuur een mail met uw vraag naar uw accountmanager.

7.  Hoe zuinig is de Lumineo kerstverlichting met energielabel G precies?

  Lumineo led-kerstverlichting is royaal met 
sfeer, zuinig met energie. Dit overzicht 

 geeft aan wat de kosten zijn, gekoppeld 
 aan de KwH op het energielabel:

Aantal kWh

 1 kWh

 2 kWh

 4 kWh

 6 kWh

 7 kWh

 8 kWh

 9 kWh

 15 kWh

€ per maand

 € 0,21

 € 0,43

 € 0,86

 € 1,29

 € 1,51

 € 1,72

 € 1,94

 € 3,24
Aantal kWh x 8 uur per dag x 30 dagen x 0,001 x € 0,90*

Gebaseerd op de gemiddelde energieprijs september 2022.

8.  Hoe zit het met oude voorraad warm witte strengverlichting?

  Verlichting die is geïmporteerd vóór het in werking treden van de nieuwe norm kan zonder energie 
label worden verkocht. Uw oude voorraad kerstverlichting hoeft dus niet te worden voorzien van een 
energie label. Het artikel is onveranderd en nog steeds van dezelfde kwaliteit.
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