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Ledlicht: naast energiezuinige 
lichtbron ook stoorzender
Af en toe stilstaand beeld op je tv. Tikken 

en kraken op je radio-ontvanger. Het zijn 

voorbeelden van hinder die ontstaan door led-

verlichting die stoort. Reden voor Agentschap 

Telecom om ledlampen te onderzoeken. “We 

zien van alles voorbijkomen aan storingen”, 

zegt Ron Molenkamp, projectleider van het 

onderzoek naar ledlampen. “Van die blokjes 

met pixels op je tv. Of storende huistelefoons, 

zoals Dect-toestellen. De korte golf kan 

verstoord worden.” Reden voor Agentschap 

Telecom om een onderzoek in te stellen. “We 

hebben al eerder controles uitgevoerd op led-

lampen”, gaat Molenkamp verder. “En leve-

ranciers op hun verplichtingen gewezen. Maar 

we weten dat er nog steeds verlichting op de 

markt is die niet goed is. En er wordt steeds 

meer ledverlichting verkocht. Veel bedrijven 

gaan bijvoorbeeld in hun hele gebouw over 

op led. Met dit onderzoek kunnen kopers zien 

welke onderzochte lampen storen en welke 

niet. De testresultaten kunnen consumenten 

straks helpen een goede keuze te maken, 

vertelt Molenkamp. “We weten straks welke 

lampen goed zijn en welke minder. Voor nu 

is het advies: let op de CE-markering. De fa-

brikant moet zorgen dat een lamp goed is en 

als hij voor zijn product instaat, brengt hij een 

CE-markering aan. Als de CE-markering ont-

breekt, is een product sowieso niet goed. Dan 

mag het niet eens verkocht worden. Het kan 

zijn dat een fabrikant een CE-markering heeft 

aangebracht, maar niet heeft laten testen of 

de lampen storen.” 

Wat ook vragen om problemen is: een led-

lamp in een gloeilampfitiing draaien. Het 

onderzoek loopt nog tot eind december. 

Barli kiest voor prefabuleus  
Ook prefabproducenten ontdekken de kleine-

huizenmarkt. Barli produceert de Base omdat 

steeds vaker naar goed verplaatsbare woon-

concepten wordt gevraagd. De Barli Base-wo-

ningen bieden een praktische en snelle prefab 

woonoplossing. “De noden en behoeften van 

onze klanten zijn eindeloos aanpasbaar en 

gericht op persoonlijk geluk”, aldus Barli. De 

prefab woningen zijn bedoeld voor de huisves-

ting van starters en alleenstaanden. Ook voor 

tweepersoonshuishoudens en gezinnen ont-

wikkelde het bedrijf een woonoplossing. Barli 

kan binnen twee maanden de woning leveren. 

De behandelingstijd voor de vergunning is niet 

meegerekend.

Meer informatie: www.barlibase.nl

€ 1.500 werk voor 
€ 15.000 
De Ierse Travellers konden er wat van: 

extreem hoge bedragen vragen voor 

simpele werkzaamheden. Werkzaam

heden die voor de gemiddelde huiseige

naar slecht zelf te doen zijn, maar wel 

elk jaar noodzakelijk zijn. Niet betalen 

was geen optie, want… 

Kortgeleden werden we geconfron

teerd met een soortgelijk fenomeen (zie 

ook de Vlokpagina’s 24 en 25). Op een 

asociale wijze overvragen van een klus. 

Bij, natuurlijk zou je haast zeggen, een 

oudere dame. 

Ze moest blij zijn dat er iemand kwam, 

in deze drukke tijden, en de man

nen  gingen gelijk aan het werk. Wel 

vooraf en in termijnen te betalen s.v.p. 

De rekening: € 15.000. Ja echt, geen 

 kommafoutje. Een vriendin van de dame 

plaatste vraagtekens bij de hoogte 

 versus de uitgevoerde werkzaamheden 

en luidde de alarmklok. De werkzaam

heden werden vervolgens door een 

collega begroot op € 1.500. 

Je vraagt je af, hoe werkt dat tussen de 

oren van zo’n ondernemer? Geen prijsaf

spraak maken, lekker factureren en laten 

betalen. Gewoon schofterig leegtrekken 

dus! Een item goed voor het televisie

programma Kan niet waar zijn. Mevrouw 

was wel tevreden over de uitgevoerde 

werkzaamheden, dat dan weer wel.

11_Nieuws_06R.indd   10 30-11-18   08:21

Uit KlusVisie 2018-8


