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Over Blue Current

ü Blue Current is fabrikant van laadpunten en heeft ook een eigen backoffice platform 
ontwikkeld. Dit maakt ons zeer flexibel en maakt het mogelijk om snel te kunnen innoveren.

ü De ontwikkeling waar we dagelijks mee bezig zijn, is smart charging. Dit betreft niet alleen het 

zogenaamde “load balancing” dat standaard onderdeel uitmaakt van onze software, maar 
ook dynamische smart charging. 

ü Deze vorm van smart charging wordt uitgevoerd in de cloud, waardoor er per locatie talloze 
laadpunten op 1 module kunnen draaien.

ü Voor de installatie van de laadpunten wordt samengewerkt met regionale/ landelijke  

installateurs die ruime ervaring hebben met het plaatsen en installeren van laadpunten.
ü Blue Current is totaaloplosser en adviseur op het gebied van e-mobility. Wij geloven in 

partnerships voor de lange termijn gebaseerd op vertrouwen en gedegen advies.
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1. Maximum laadsnelheid (stroom) instelbaar per laadpunt.
2. Een maximum stroomcapaciteit instelbaar voor het totaal van 

meerdere laadpunten gezamenlijk (load balancing).
3. Laden wat er op ieder moment van de dag “over” is aan vermogen 

binnen de aansluiting (Dynamic Smart Charging).
4. Koppeling met zonnepanelen en warmtepompen (in ontwikkeling).
5. Laden wanneer de stroomkosten het laagst zijn.

6. Makkelijk te koppelen met andere systemen (zoals Office App of 
brandmeldinstallaties)

7. Prioriteit per elektrische rijder.
8. Oplossing tegen laadpaal kleven.

Wij leveren smart charging als add-on zonder hiervoor extra maandelijkse kosten te rekenen
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Innovaties: slim laden 
Wij bieden een aantal gradaties aan van smart charging ofwel slim laden: 
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Specificaties laadpunt U:MOVE 22

ü Laadpunt leverbaar voor aan de wand of op een paal (enkel/dubbel)
ü “One size fits all”: instelbaar laadvermogen tot 22kW per laadpunt
ü Standaard type 2 socket merk Mennekes

ü Vaste kabel optioneel; meerprijs vanaf € 80,- per laadpunt
ü Autorisatie via de RFID of via “plug & charge”
ü Communicatie via ethernet, WIFI of optioneel GPRS/3G
ü (Dynamische) Smart charging mogelijk 
ü OCPP 1.5 compliant + JSON + smart charging, 1.6 

ü Geen simlock, laadpunten werken met andere backoffices
ü Branding van het laadpunt is mogelijk (white label laadpunten)
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CPO diensten: backoffice
ü De backoffice kan voorzien worden van een specifieke skin.
ü Dasboard met alle laadpunten voor de klant. 
ü De gebruiker heeft inzicht in haar eigen laadpunten. 

ü Via de backoffice inzicht in alle transacties.
ü Verrekenen met werkgever, medewerkers of VVE
ü Bij koop is het laadtarief zelf instelbaar. Gratis laden kan ook.
ü Het is mogelijk om een aantal laadpassen buiten de 

verrekening te houden.

ü Per laadpunt kunnen per instelbare tijdseenheid (bijvoorbeeld 
per kwartier of per 10 sec) bepaalde meetgegevens worden 
opgeleverd (actueel verbruik, stroom per fase, temperatuur, etc) 

ü Bij dynamische smart charging wordt ook de actuele stroom 
per fase van de installatie in de backoffice geladen.
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CPO diensten: services

ü Contact center (1e en 2e lijns helpdesk).
ü Maandelijkse verrekening van de laadtransacties met 

laaddienstverleners.

ü 1 maandelijkse factuur voor cliënt voor alle geleverde diensten.
ü Optioneel: proactieve monitoring en reactief onderhoud.

Daarnaast zijn wij altijd het aanspreekpunt voor de klant en de 
elektrische rijder zelf.
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Onderweg laden

ü Laadpassen leveren is mogelijk als extra service.
ü Deze kunnen ingesteld worden om gratis mee te laden op de eigen 

laadpunten.

ü Streven naar maximale interoperabiliteit.
ü Geen abonnements-, administratie- of inschrijvingskosten voor de 

gebruiker.
ü Wij maken gebruik van de diensten van Last Mile Solutions. Zij 

factureren de klanten voor ons.

ü Bij publiek laden geldt: laadtarief + 1 cent exclusief btw voor de 
dienstverlening.

ü Automatische incasso.
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! Laadpunten + paal worden aangeschaft

! Gratis laden is mogelijk (normale kosten vanuit het net)

! Mogelijkheid om te verdienen aan gastgebruik

! Laadpassen buiten de verrekening houden

! Abonnement naar keuze

! Geen roaming kosten

! Jaarlijks opzegbaar

Het genoemde bedrag is in Euro en exclusief BTW

Koop
De voorwaarden op een rij

949,-
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Prijzen laadpunt

• Enkel U:MOVE wandmodel €949,-
• Dubbel U:MOVE met paal & voet €2128,-
• RVS paal & voet €235,-
• Hidden met 5 meter kabel en beugel €1049,-
• Smart charging module slimme meter €149,-

Smart charging leveren we als add on oplossing zonder hiervoor extra 
maandelijkse kosten te berekenen.

Genoemde bedragen zijn in euro en exclusief BTW.

Bestel vandaag nog uw laadpunt
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Overzicht abonnementen per laadpunt

Bestel vandaag nog uw laadpunt

€ 9,-
per maand

Extended

€ 15,-
per maand

Full service

€ 4,-
per maand

Basis

Welke service past bij u?"
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De mogelijkheden
De laadpunten van Blue Current zijn slim. Dit betekent dat ieder laadpunt verbonden moet 
zijn met het internet. Hierdoor kunnen we op afstand de laadpunten monitoren en instellen 
naar behoefte. 
De laadpunten zijn instelbaar van 3.7kW (1x16A) tot maximaal 22kW (3x32A). Hierdoor zijn 
onze laadpunten geschikt voor alle verschillende type auto’s. 
Door identificatie (een laadpas) kan een transactie worden gestart en gestopt. De 
stroomkosten verrekenen wij van de gebruiker naar de eigenaar van het laadpunt.
Bij koop zijn de laadtarieven instelbaar. De eigenaar van het laadpunt kan zelf bepalen 
welk tarief de (gast)gebruikers gaan betalen. 
Het bedrijf, de VVE, de eigenaar, maar ook eventueel gebruikers kunnen een login krijgen 
van onze backoffice zodat transacties inzichtelijk worden gemaakt. Ook kunnen hierin de 
stroomkosten weer verrekend worden.
Door onze verschillende smart charging modules hebben we goede mogelijkheden om slim 
en efficiënt met uw vermogen om te gaan en verzwaring tot het uiterste te beperken.
Als u specifieke behoeftes heeft horen we dit graag. 
We denken graag met u mee!
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Wij helpen u graag!

NOG VRAGEN? BLUE CURRENT

Europalaan 100 3526KS Utrecht
samen@bluecurrent.nl
+ 31 (0) 85 04 66 050

OVERIGE INFORMATIE

KvK: 60264284
BTW: 823936478B01
IBAN: NL47INGB0006444339


