
Light 
for living
Light 
for business

Lichtstudio Van den Bosch
Waltorenstraat 3
Harderwijk
0341-413319
www.vandenboschverlichting.nl
info@vandenboschverlichting.nl

Openingstijden lichtstudio  van dinsdag t/m zaterdag op afspraak.
Voor actuele openingstijden showroom kijk op www.vandenboschverlichting.nl

Lichtstudio Van den Bosch ontwerpt lichtplannen voor 

particulieren en bedrijven. Het uitgangspunt is dat elke 

architectuur, in-/exterieur en gebruiker van een pand 

uniek is en daarom een eigen lichtconcept vereist. U kunt 

o.a. voor turn-key projecten bij ons terecht waarbij wij 

de totale bouw en verbouw van tekentafel tot oplevering 

voor u begeleiden in samenwerking in samenwerking met 

architect, aannemer en installateur. Maar ook voor kleine 

lichtprojecten zoals bv aanpassingen in een woonruimte 

zijn wij de juiste partij.
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U bent van harte welkom om in onze showroom, ook 

zonder afspraak. Onze actuele openingstijden vindt 

u op onze website. Als u van te voren een afspraak 

maakt dan reserveren onze lichtadviseurs tijd voor u.

Lichtstudio Van den Bosch is een onafhankelijk adviesbureau 

met een eigen showroom waar wij een uitgebreide 

collectie verlichting presenteren. Wij werken met ruim 120 

verschillende merken wat als voordeel heeft dat wij in onze 

lichtplannen niet gebonden zijn aan slechts enkele merken.  

Hierdoor hebben onze lichtontwerpers alle creatieve vrijheden 

om met u een lichtconcept op maat te realiseren wat waarin 

we de ruimte, het interieur en u als klant centraal staan. Wij 

leveren niet alleen mooie lampen maar vooral het juiste licht!
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thERE aRE tWO KiNds 
Of Light 

thE gLOW that 
iLLuMiNEs, aNd thE 

gLaRE that ObsCuREs.
JaMEs thuRbER

Light is thE fiRst Of 
PaiNtERs. thERE is NO 
ObJECt sO fOuL that 

iNtENsE Light WiLL NOt 
MaKE it bEautifuL.

RaLPh WaLdO EMERsON


