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Als totaalleverancier van verlichting hebben 

we inmiddels heel wat mooie projecten gere-

aliseerd en waardevolle relaties opgebouwd 

met klanten en leveranciers. We zijn hen 

dankbaar voor het vertrouwen dat wij keer op 

keer krijgen. Daar werken we graag hard voor. 

Dit doen we samen met een betrokken en 

toegewijd team. Zij kennen de klanten en hun 

wensen en staan altijd klaar met een passend 

advies. Op die manier bereiken we prachtige 

resultaten. 

Kelpa is actief in de verlichtingsmarkt, iedere 

klant is voor ons even waardevol. We voeren 

omvangrijke projecten uit op cruiseschepen en 

in hotels, maar leveren met evenveel toewij-

ding verlichtingsbronnen aan een ondernemer 

uit het MKB.

Hoewel we trots zijn op de mooie ontwikkelin-

gen van ons bedrijf, kijken we liever nog vooruit. 

De technologie verandert snel en dit volgen we 

op de voet. We signaleren nieuwe kansen en 

mogelijkheden zodat onze klanten zich kunnen 

onderscheiden. Inmiddels heeft ook de volgen-

de generatie haar intrede gedaan en hiermee is 

de toekomst van ons bedrijf zeker gesteld.

Veel leesp lezier!
Team Kelpa BV

Hij besloot zijn eigen onderneming te starten en werd  

hierbij geholpen door Lumiparts, een leverancier waar  

Kelpa nog steeds zaken mee doet. Marcel startte vanuit  

een schuur op zijn erf in Westerbeek en twee jaar later 

trad Vincent bij zijn broer in dienst. In 1997 kreeg Marcel 

de aantrekkelijke kans om een gelijksoortig bedrijf over te 

nemen, inclusief bedrijfspand. 

Na deze overname verhuisde Kelpa volledig naar deze 

locatie, aan de Leemansstraat in Werkendam. Inmiddels 

was er personeel nodig en in datzelfde jaar kwam Dianne, 

de echtgenote van Vincent, ook de zaak versterken. Verdere 

groei werd gerealiseerd door actieve benadering van po-

tentiele klanten en door overnames van bedrijven. Vincent 

kreeg een steeds prominentere rol, zeker toen Marcel naar 

het buitenland verhuisde. In 2006 was er nog een tussen-

tijdse verhuizing naar de van der Kunstraat in Werkendam. 

In 2014 nam Vincent de aandelen van Marcel over, maar 

Marcel is nog wel steeds actief voor Kelpa. Inmiddels zijn, 

buiten het team vertegenwoordigers verkoop en magazijn, 

ook de twee dochters van Vincent en Dianne werkzaam in 

het bedrijf en vindt in 2018 een volgende verhuizing plaats.

Welkom bij Kelpa

De historie in vogelvlucht
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“Wij maken  
verlichtingsplannen voor  
iedere gewenste ruimte”

“Verdere groei werd gerealiseerd door  
actieve benadering van potentiele  

klanten en door overnames van bedrijven.”

WIJ HEBBEN WAT TE VIEREN! IN 2018 BESTAAT KELPA 25 JAAR ÉN DAAR ZIJN WE TROTS OP! 

KELPA IS IN 1993 OPGERICHT DOOR MARCEL KEMPER. HIJ WERKTE GERUIME TIJD IN DE VERLICHTING BIJ  
VERSCHILLENDE BEDRIJVEN.
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als een rode draad door ons bedrijf. We hebben alle kennis 

in huis om een verlichtingsplan op maat te realiseren. De 

bijbehorende lichtberekeningen maken we met een speciaal 

softwareprogramma. Hiermee kunnen we het eindresultaat 

in 3D visualiseren. Uiteraard kennen we de lichteisen van 

alle mogelijke ruimtes, zowel binnen als buiten. 

Onze vertegenwoordigers bezoeken klanten en locaties 

graag persoonlijk, maar we maken ook lichtplannen op 

basis van digitale informatie. Uitstekende service is één van 

onze speerpunten. Dit uit zich onder meer in het snel uit-

leveren van voorraadartikelen. Mocht zich onverhoopt een 

klacht voordoen, dan handelen we deze altijd naar tevre-

denheid van de klant af. Uiteraard nemen wij de garantie-

bepalingen van de fabrikant over. 

Iedereen bij Kelpa werkt intensief met elkaar samen om de 

beste resultaten te behalen. We laten ons graag inspireren 

en houden ontwikkelingen scherp in de gaten. Dit doen we 

door beurzen te bezoeken en vakbladen te lezen. De inkoop 

is bovendien regelmatig in Azië te vinden om daar kennis te 

maken met de nieuwste snufjes en technieken.

Passie  en kennis delen
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“Wij maken  
verlichtingsplannen voor  
iedere gewenste ruimte”

“We laten ons graag  
inspireren en houden  

ontwikkelingen scherp  
in de gaten.”

KELPA WORDT GEDREVEN DOOR PASSIE VOOR VERLICHTING EN DE BIJBEHORENDE TECHNIEKEN. WE GAAN VOLLEDIG 
VOOR TEVREDEN KLANTEN, DIE WE OP DE JUISTE MANIER ÉN SNEL BEDIENEN. 

We hebben een groothandelsfunctie en realiseren totaalpro-

jecten van advies tot installatie. Wij maken verlichtingsplan-

nen voor iedere gewenste ruimte: van buitenterreinen tot 

kantoorpanden en van winkels tot cruiseschepen en hotels. 

Onze klanten zijn voornamelijk installateurs, standbouwers, 

keukenbouwers, aannemers en verlichting speciaalzaken in 

Nederland en België. Ook met architecten hebben we warme 

contacten. Regelmatig worden we bij het ontwerp van nieuw-

bouw betrokken voor een professioneel lichtplan. En dat is pre-

cies waar wij sterk in zijn: goede adviezen voor doelmatige en 

duurzame verlichting. Onze focus ligt voornamelijk op inbouw-

spots en railsystemen. De toepassingsmogelijkheden van onze 

verlichting zijn oneindig groot. De voornaamste eindgebruikers 

zijn winkels, bedrijfspanden, hotels, cruiseschepen en horeca- 

en uitgaansgelegenheden. Maar ook op parkeerterreinen en 

zelfs bij festivals zie je door ons geleverde lampen en arma   

turen terug. Via de installateurs komen de Kelpa producten in 

woonhuizen terecht. Wij denken graag in oplossingen en die 

bieden we ook.

LEVERING OP MAAT
Kelpa heeft maar liefst 7000 verschillende producten in het as-

sortiment. Dit zijn zowel A-merken als goedkopere alternatie-

ven, die uiteraard kwalitatief hoogstaand zijn. Kwaliteit loopt 
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De gelegenheid deed zich voor om hier een nieuw en eigen 

bedrijfspand te bouwen. We hadden al langer plannen in die 

richting en hebben deze kans met beide handen aangegrepen. 

De bouw is in mei 2018 gestart en de verwachte oplevering is 

in september. Het volume is gelijk aan dat van het pand aan 

de Van der Kunstraat. Wij wilden van begin af aan heel graag 

duurzaam bouwen. Ook de gemeente heeft op dit gebied haar 

eisen, vanwege het gebied waar we ons vestigen: aan de  

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Eén van de criteria is de kleur 

van de buitengevel van het pand. We konden kiezen tussen 

groen of zwart en hebben voor matzwart gekozen. Het pand 

krijgt de uitstraling passend in de omgeving. 

Binnen zorgen we voor een warme en moderne sfeer en in- 

richting. Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten, zijn 

het magazijn en de kantoren allebei op de benedenverdieping 

gehuisvest. We zetten een transparant bedrijfspand neer met 

representatieve ruimtes. De showroom komt op de eerste 

verdieping met een vergaderruimte geheel van glas, waardoor 

je vanuit deze ruimte zowel de toonzaal als het magazijn in 

kan kijken.

MODERNE TECHNIEKEN
Uiteraard zorgen we zelf voor de verlichting. Hierbij passen we 

de laatste technieken toe om de verlichting ook in de praktijk 

te kunnen laten zien aan klanten. Zo komt er bijvoorbeeld in 

het magazijn een lichtlijn, die ‘meeloopt’ met medewerkers. 

Hierdoor branden de lampen alleen als dat nodig is. Een warm-

tepompinstallatie regelt jaarrond de temperatuur én als het 

enigszins mogelijk is, plaatsen we zonnepanelen. Het wordt een 

prachtige combinatie van functionaliteit en duurzaamheid.

Nieuwe huisvesting
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IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2018 VERHUIST KELPA NAAR EEN NIEUW BEDRIJFSPAND OP BEDRIJVENTERREIN KOP 
VAN BRABANT IN WERKENDAM. 
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WAAROM VOOR ROBUS KIEZEN?

Drie selecteerbare kleurtemperaturen (CCT3):
 
Dit heeft voordelen voor de groothandelaar, installateur en 
eindgebruiker aangezien de kleurtemperatuur ter plaatse 
kan worden geselecteerd bij de installatie of nadien kan 
worden veranderd in een warmere of koudere lichtkleur 
die meer geschikt is voor de bestemming en het gebruik 
van de verlichte ruimte of als aanvulling op de kleur van 
de inrichting. Met deze optie in één enkele armatuur is het 
niet nodig verschillende producten in voorraad te hebben.

CCT3 SELECTEERBARE KLEURTEMPERATUUR

• Meer dan 18 jaar ervaring  
 in de productie van LED- 
 verlichting
•  Meer dan 34 jaar werkzaam  
 in de elektrische sector
•  Onze producten zijn snel  
 en gemakkelijk te 
 installeren
• Fotometrie bestanden voor  
 verlichtingsdesign-software

• Interne praktijkrichtlijnen  
 voor betrouwbaarheidstesten  
 en kwaliteitscontroles
•  Onderhoud is zelden nodig   
 en soms zelfs overbodig
•  Efficiënter energieverbruik
•  Meer lumen per watt
•  Kleurconsistentie en  
 uniforme lichtverdeling
•  2 tot 5 jaar garantie 

“Via deze weg willen wij KELPA feliciteren 
met het 25-jarig jubileum. 25 jaar klinkt als 
een heel mooi getal, maar in werkelijkheid 
zijn het 25 jaren waar een compleet team vol 
passie, gedrevenheid en ambitie continue 
de motivatie hebben kunnen opbrengen om 
de kwaliteit en service naar hun klanten 
en leveranciers te waarborgen. Ik kan uit 
eigen ervaring mededelen dat een bezoek 
aan Kelpa en een meeting met eigenaar 
Vincent Kemper altijd een warm welkom op 
de vestiging betekent met tussendoor veel 
humor, maar daarnaast een man die precies 
weet wat belangrijk is voor zijn klanten en 
hier direct op anticipeert.

Wij zijn KELPA enorm dankbaar voor de 
samenwerking en support die wij in de 
afgelopen jaren hebben ervaren en kijken 
enorm uit naar de volgende 25 jaar in de 
nieuwe vestiging”

Marco van der Heijden
Regional Sales Manager BENELUX

GEFELICITEERD!
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“ We zetten een transparant bedrijfspand neer met representatieve ruimtes.”

wil graag iedereen bedanken die het mogelijk  
heeft gemaakt dit magazine te realiseren. 

www.kelpa.nl
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ANSOWIETS: “WE ZIJN KLANT VAN ELKAAR”
Ansowiets is gespecialiseerd in het ontwerpen, aannemen 

en realiseren van creatieve en onderscheidende (interieur)

projecten. Eigenaar Jan Leeuwenburg bestelt al sinds 1995 

verlichting en armaturen bij Kelpa: “Eigenlijk ben ik vanaf het 

begin van mijn ondernemerschap al klant van Kelpa en de sa-

menwerking verloopt heel plezierig. Kelpa levert een uitgebreid 

assortiment tegen een nette prijs en mét een goed advies. 

Wij gebruiken de producten voornamelijk bij de inrichting van 

winkels en kantoren, die we turn-key opleveren. En inmiddels 

is Kelpa ook onze klant. Door de jaren heen volg je elkaars 

onderneming. Ik heb Vincent ooit al eens het advies gege-

ven om een eigen pand te laten bouwen. Nu is het zover en 

mogen wij, in de rol van hoofdaannemer, het nieuwbouwpand 

realiseren. Bedrijventerrein Kop van Brabant is een prachtige 

locatie. Je moet hier wel voldoen aan de eisen van de gemeen-

te, maar daar weten we op een mooie manier invulling aan 

te geven. We ontzorgen Kelpa zoveel mogelijk, zodat zij zich 

kan concentreren op haar eigen core business. We hebben een 

goede en open communicatie en weten elkaar goed te vinden. 

Vincent en Dianne zijn loyale mensen, waar ik met plezier hard 

voor loop.”

“ Eigenlijk ben ik vanaf het begin  
van mijn ondernemerschap al klant 
van Kelpa en de samenwerking ver-
loopt heel plezierig.”

RSR SCHEPEN: “ALTIJD EEN PASSEND PRODUCT”
RsR Schepen bouwt rivier cruiseschepen. Robbert Reitsema 

is mede-eigenaar en verantwoordelijk voor de nieuwbouw: 

“We werken al zo’n 15 jaar naar volle tevredenheid samen 

met Kelpa. Er zijn inmiddels tientallen nieuwe schepen 

uitgerust met hun producten. Het assortiment is verrassend 

en origineel én ook de prijs kwaliteit verhouding is prima in 

orde. We nemen een breed programma lampen en arma-

turen af, zowel voor binnen als voor buiten. Dat we allebei 

een familiebedrijf zijn schept een band. Belangrijker nog, 

Kelpa heeft altijd een luisterend oor, denkt actief mee over 

passende oplossingen en weet die ook altijd te vinden!”

RENO PROJECTEN: “WAARDEVOLLE ADVIEZEN”
Reno Projecten is specialist op het gebied van dak- en wand-

bekleding, paradaken, carports, boothuizen, solar en het 

onderhoud hiervan. Bedrijfsleider Artjan van de Pol: “Aan 

Kelpa hebben we een perfecte leverancier. Ze hebben een 

goed assortiment, geven professioneel lichtadvies, leveren 

snel en zijn makkelijk toegankelijk. Deze combinatie is voor 

ons heel waardevol. Zeker bij speciale projecten maakt 

Kelpa regelmatig een lichtberekening voor ons. Daarnaast 

is zij sterk in het leveren van kwalitatief goede alternatieve 

producten. Dat sluit goed aan bij onze offertes waarin we 

een opdrachtgever meerdere opties bieden.”

Klanten  vertellen

KELPA   7   
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Dat vinden we vanuit onze passie prachtig. Het is mooi dat de 

nieuwe technieken allemaal gericht zijn op gemak én energie-

besparing. Klanten verwachten, heel terecht, dat wij duur-

zame en zuinige verlichting kunnen leveren. Zeker bij grote 

complexen zijn de effecten van bijvoorbeeld LED-verlichting 

zeer groot. De lampen zijn goedkoper in het verbruik (langere 

levensduur en energiezuinig) én doordat er minder warmte 

van de lampen afkomt, hoeven airconditioners minder hard te 

draaien. Het spreekt voor zich dat ook dit energie bespaart.

We gaan naar een tijdperk van slimme verlichting, die te 

bedienen is via een app. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk 

om een dagprogramma in te stellen en de felheid van het 

licht aan te passen aan de biologische cyclus. Zeker in een 

werkomgeving heeft dit een positieve invloed op de energie 

van medewerkers en dus ook op hun productiviteit. We lopen 

voorop om de meest vernuftige verlichting te leveren. Maar we 

testen die wel graag eerst zelf uit, om er zeker van te zijn dat 

we kwaliteit leveren.

Onok is één van de bedrijven waar we al bijna 25 jaar mee 

samenwerken. Deze Spaanse fabrikant richt zich volledig op 

projectmatige verlichting en heeft een uitgebreid pakket 

binnen- en buitenverlichting. De Onok producten zijn van hoge 

kwaliteit. Ze worden ontwikkeld en geproduceerd in de eigen 

modern uitgeruste fabriek. Onok fabriceert volgens internati-

onale normen en is vertegenwoordigd in meer dan 40 landen 

over de hele wereld.

“ Onok is één van de bedrijven  
waar we al bijna 25 jaar mee  
samenwerken.”

De samenwerking met IMPERIAL lighting factory kent ook 

een lange historie. Wij vertegenwoordigen deze Poolse fabri-

kant al sinds jaar en dag in Nederland. Imperial is producent 

van verlichting in de breedste zin van het woord. Zij levert 

meer dan 500 verschillende artikelen. Deze worden allemaal 

met de nieuwste technieken gemaakt én uitgerust en volgens 

de ISO9001 norm geproduceerd.  

Om een stabiele kwaliteit te garanderen, maken ze uitsluitend 

gebruik van eerste klas componenten zoals Philips, Osram, 

Vossloh Swabe, General Electric of BJB. Het bedrijf is ISO9001 

gecertificeerd en het assortiment is uitermate geschikt voor 

projecten in winkels, hotels en kantoren. 

Duurzame ontwikkelingen

Lange relaties
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DE TECHNIEK ONTWIKKELT ZICH IN EEN RAZEND TEMPO. WE ZIEN DAT ER STEEDS MEER DUURZAME OPLOSSINGEN 
EN TECHNISCHE HOOGSTANDJES OP DE MARKT KOMEN. 

WIJ GAAN GRAAG LANGDURIGE RELATIES AAN MET ONZE KLANTEN EN LEVERANCIERS. 


