Ervaring full spectrum daglichtlampen van Administratiekantoor De Mark
te Oud Gastel
Medio 2010 ging ik via internet op zoek naar tl lampen voor mijn kantoor. Aangezien het zo’n
100 lampen betrof, wilde ik de beste aanbieder vinden. Al zoekende kwam ik ook terecht bij
de full spectrum lampen. Enigszins sceptisch met wat erover werd geschreven, ging ik mij
toch verder verdiepen in deze lichtbron. De reden hiervoor was dan weer dat de gewone
aanwezige tl verlichting in mijn kantoor eigenlijk nooit had voldaan. Dit kwam voort uit
klachten van mijn medewerkers over branderige ogen, vermoeidheid, lusteloosheid. Kortom
een onbestemd gevoel, hetgeen ik ook zelf zo ervoer. Ik had wel eens gehoord en gelezen
dat dit mogelijk aan de verlichting zou kunnen liggen, maar deed er verder niets aan, want
onwetend.
Na diverse artikelen te hebben gelezen, heb ik contact gezocht met de heer De Lange van
Neosave. Nog steeds sceptisch, hebben we toen afgesproken eerst een paar lichtbakken op
te hangen, met de full spectrum lampen, in mijn kantoorruimte zodat ik zelf kon ervaren of
het allemaal wel waar was wat er werd gezegd en geschreven over full spectrum daglicht.
De eerste dagen waren erg wennen. Niet dat het vervelend was, integendeel zelfs, wat een
geweldig licht op je bureau! Maar ik wilde meer tijd om zelf te ervaren of het na enkele weken
nog steeds prettig en aangenaam zou zijn om in dit daglicht te werken. Ik kan u zeggen dat
ik na mijn “proefperiode” helemaal om was. Ik heb gelijk in heel het kantoor deze full
spectrum lampen eind 2010 laten aanbrengen. Tot op de dag van vandaag, 4 jaar later, zijn
mijn medewerkers en ik nog steeds uitermate tevreden. Totaal geen last meer van
branderige ogen of vermoeidheid dan wel lusteloosheid. Je blijft energiek tot aan het einde
van de dag. Zelfs de planten zijn niet te stuiten en groeien als kool.
Ook cliënten die op ons kantoor komen worden verrast door het licht en vinden het toch wel
bijzonder aangenaam verpozen tijdens hun bezoek.
Ik verklaar dat vorenstaande naar waarheid is opgemaakt op 30 oktober 2014.
Ik heb geen bezwaar tegen publicatie.
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