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ONDERNEMEN IN ZONHOVEN

"Het juiste licht 
op de juiste plaats”

Licht is een cruciale factor voor de sfeer van een gebouw. Daar weten Ronny Switten en Peter Vanreppelen alles van. 
De zaakvoerders van het vorig jaar opgerichte Sibel Lighting leggen zich toe op maatwerkverlichting – vooral voor de 
projectmarkt – en zorgden op die manier al voor een mooie meerwaarde in diverse realisaties. De komende jaren wil Sibel 
zich ook concentreren op verlichting voor de retail.

Tekst | Bart Vancauwenberghe  Beeld | Sibel Lighting

Sibel Lighting werd in 2016 boven de doop-
vont gehouden. Het bedrijf  floreert dankzij 
de expertise van drie mensen. Ronny Swit-
ten verdiende al ettelijke jaren zijn sporen als 
energie-ingenieur en heeft een karrenvracht 
aan ervaring inzake duurzame energie, zoals 
zonnepanelen en warmtepompen. Peter Van-
reppelen is een verlichtingsspecialist van het 
zuiverste water: hij werkt offertes uit en krijgt 
voor het uitwerken van de lichtstudies de vak-
kundige ondersteuning van Kaat Verhelst.  
“Peter en ik hebben vier jaar geleden de krach-
ten gebundeld, om dan vorig jaar Sibel op te 
starten”, legt Ronny Switten uit.

BV: Blijft jullie dienstverlening beperkt 
tot het uitwerken van lichtstudies 
en –berekeningen?
Ronny Switten: “Neen, als referentie in maat-
werkverlichting vinden wij het essentieel om 
ook de juiste oplossingen te selecteren in sa-
menwerking met ons kwartet aan leveranciers. 
Het komt erop aan om voor elke locatie de 
juiste lamp (lichtkleur, lichttemperatuur,…) op 
de juiste plaats te voorzien. Daarvoor werken 
we samen met lichtleveranciers uit zowel Slo-
venië, Italië als China.”

BV: Welke projecten hebben jullie zoal 
gerealiseerd?
Peter Vanreppelen: “Op ons lijstje prijken 
onder meer de ‘relighting’ van een zevental 
scholen, diverse woonzorgcentra en een aantal 
sportcomplexen. We behartigen zowel grote 

als kleine projecten. Bewust mikken we niet 
op de particuliere markt, maar werken we wel 
samen met talrijke installateurs. Zo behoort 
bijvoorbeeld ook Engie Fabricom tot ons cli-
enteel. Het doet me plezier dat veel mensen die 
ik al ken van vroeger, ons meteen het vertrou-
wen hebben geschonken toen we met Sibel 
Lighting zijn gestart. Ook studiebureaus doen 
regelmatig een beroep op onze expertise.”

raken ze quasi meteen overtuigd dat led ook 
voor hun project de juiste oplossing is. Het zal 
nog wel even duren vooraleer nieuwe techno-
logieën om de hoek komen piepen.”

BV: Hoe sterk is jullie link met Zonhoven?
Peter Vanreppelen: “We zijn tevreden dat we 
langs de Molenweg een locatie hebben ge-
vonden die perfect onze behoeften invult. Zo 

“We hebben onder meer al 
de ‘relighting’ van scholen, 

woonzorgcentra en sportcomplexen 
verzorgd.” Peter Vanreppelen

BV: In hoeverre zetten jullie in op 
ledverlichting?
Ronny Switten: “Led vertegenwoordigt van-
daag al 98 procent van onze omzet. Eigenlijk 
is deze technologie nu pas aan de grote door-
braak toe. Led is de kinderschoenen defini-
tief  ontgroeid en zal de verlichtingsmarkt de 
komende jaren blijven beheersen. De snelle 
terugverdientijd speelt daarbij een belangrijke 
rol. We merken af  en toe nog dat bepaalde 
klanten specifieke vooroordelen over led heb-
ben, maar na het zien van een proefopstelling 

beschikken we er bijvoorbeeld over een ma-
gazijn en kunnen klanten er ook onze dertig 
à veertig populairste referenties bewonderen 
in een showroom. Hoewel we nog relatief  
klein zijn, maken we toch een mooie expan-
sie door. Zo komt er nog dit najaar een extra 
kracht bij en zetten we vanaf  het voorjaar 
van 2018 een extra verkoper in om projec-
ten in de retailmarkt te behartigen. Ook voor 
onder meer slagerijen, bakkerijen en andere 
shops is het namelijk cruciaal dat hun pro-
ducten op de juiste manier worden verlicht.”

Sibel Lighting verzorgt niet alleen de 
lichtstudie, maar levert ook de juiste 

verlichting voor ieder project.


