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Licht maakt een wereld van verschil
Watts Lux & Lumen richt zich op projectverlichting voor bedrijven en particulieren

Door Renate Pijnenburg

Rob Tummers werpt graag zijn licht op 
verlichting. Begin 2018  is hij gestart met  
Watts Lux & Lumen, waar zowel bedrij-
ven als particulieren terecht kunnen met 
álle vragen over verlichting. Rob weet dat 
licht veel meer is dan het verdrijven van 
de duisternis; het gaat om sfeer en bele-
ving. Lichtontwerp is een interessant vak-
gebied en Rob stelt zich graag even voor.

In de verlichting 
Rob zit eigenlijk al vanaf zijn 18e ‘in de 
verlichting’.  “Na mijn studie ben ik bij een 
projectverlichter gestart als sales buiten-
dienst om spots te verkopen aan keuken-
zaken, daar leer je veel van”, lacht Rob. 

“Daarna ben ik naar de binnendienst over-
gestapt om het technische en inhoudelijk 
nog beter te begrijpen, daar groeide mijn 
interesse voor de verlichting. Het contact 
met mensen staat daarbij centraal, de klant 
moet je vertrouwen want licht kun je pas 
zien als het donker is. Later ging ik werken 
voor een Belgische fabrikant in armaturen 
en van daaruit is mijn eigen onderneming 
‘Watts Lux & Lumen’ ontstaan. Ik ga me 
nu helemaal richten op totaalconcepten op 
het gebied van verlichting.”

Projectverlichting
Watts Lux & Lumen richt zich op project-
verlichting. “Ik heb geen winkel waar je 
naartoe gaat voor een schemerlampje of 
een halogeenspotje. Ik richt me op het 
traject van de advisering tot de uitvoering 
van projecten. Nieuwbouw of herinrichting 
van bedrijfspanden bijvoorbeeld. Voorheen 
hingen in fabriekshallen uitsluitend grote 
tl-balken en dat kan tegenwoordig allemaal 
veel mooier én energiezuiniger. Het is pri-
ma mogelijk om een ruimte zo in te richten 
dat die overdag gebruikt wordt als verga-
derzaal met helder en stimulerend licht en 
dat er ’s avonds een bedrijfsdiner kan wor-
den gebruikt in sfeervol licht. Dát zijn zaken 
waar ik me in gespecialiseerd heb.”  Licht 
heeft enorme invloed op de productiviteit 

en als ondernemer wil je dat daar altijd de 
focus op ligt.

Tijdig nadenken over verlichting
Uiteraard zijn particulieren van harte welkom 
wanneer zij bezig zijn met de ontwerpfase 
van een nieuwe woning of een grondige re-
novatie. “Het is zaak om vroegtijdig na te 
denken over waar je de verlichting wilt. De 
schakelaars en bevestigingspunten kunnen 
dan in één keer op de goede plek aange-
bracht worden. Niets zo lelijk als lampen die 
door verlengsnoeren ergens anders neer-
gehangen moeten worden”, aldus Rob. In 
Westerhoven heeft Rob een inspiratieruimte 
om te laten zien wat licht kan doen en hoe 
je de juiste sfeer kan creëren. “Zo krijgt de 
klant een goede kijk op het eindresultaat. Ik 
heb geen winkel maar ik kan de gewenste 
armaturen wel leveren. Het neerzetten van 
de juiste sfeer gaat moeilijk op papier en 
daarvoor is de inspiratieruimte.”

Veelzijdig
Rob maakt de plannen van lichtadvies tot 
presentatie, tekening, begeleiding tot een 
uitgewerkt lichtplan. “Voor de uitvoering 
heb ik contact met diverse betrouwbare 
partners; gerenommeerde bedrijven die aan 
kunnen leggen wat ik met de klant bespro-
ken heb. Licht is ontzettend veelzijdig en 
de mogelijkheden zijn tegenwoordig einde-
loos. Gloeilampen zijn verleden tijd en wat 
ervoor in de plaats is gekomen, biedt zo-
veel mogelijkheden. Neem LED, dat stond 
vroeger garant voor scherp wit, helder 
licht. Tegenwoordig is dat in alle soorten 
te krijgen en kun je prima sfeer neerzetten 
met LED. Je hebt tevens de mogelijkheid 
om de verlichting draadloos aan te sturen 
met telefoon of tablet. Bijkomend voordeel: 

één LED-lamp gaat bijna levenslang mee. 
Ook daarom is het slim om vooraf goed na 
te denken over verlichting.”

Een wereld van verschil
Van functioneel tot creatief, van sfeer tot 
kostenbesparend licht: Watts Lux & Lumen  
heeft voor iedereen de juiste oplossing. 
Neem vrijblijvend contact op met Rob 
Tummers voor een eerste kennismaking en  
ervaar wat hij kan doen voor je bedrijf of  
woning. Ga naar www.wattsluxandlumen.nl  
voor een impressie van de mogelijkheden 
of kijk op de Facebookpagina van Wat-
ts Lux & Lumen. Direct contact kan via  
telefoon 06-1319 5486. Licht maakt een 
wereld van verschil.

www.wattsluxandlumen.nl

Rob Tummers: “Ik maak plannen van lichtadvies tot presentatie, tekening, begeleiding tot een uitgewerkt  
lichtplan. Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij mij terecht met álle vragen over verlichting.”


