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1 HET LAADPUNT 
 
Gefeliciteerd met jouw nieuwe Blue Current laadpunt! We adviseren je om deze 
handleiding voor gebruik van het laadpunt door te nemen zodat je op de 
hoogte bent van de werking ervan.  
Het Blue Current laadpunt is geschikt voor het laden van elektrische auto’s. De 
laadkabel is spanningsloos, totdat de auto is verbonden en klaar is om te laden. 
De laadcapaciteit van het laadpunt is maximaal 22kW en is flexibel in te stellen 
bij installatie. Het laadpunt kan aangesloten worden op 1 of 3 fasen en de 
maximale stroom kan ingesteld worden tussen de 6A en de 32A. Er zijn diverse 
manieren om het laadpunt in te stellen, dit wordt toegelicht in paragraaf 4.2. 
 



   
 

   
 

2 GARANTIE 
 
Op de producten van Blue Current geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. In 
deze periode zal Blue Current reparaties kosteloos uitvoeren of het laadpunt 
vervangen als het nodig is. Reparaties aan het laadpunt voert Blue Current 
graag zelf uit. De fabrieksgarantie vervalt als derden, niet ingeschakeld door 
Blue Current, reparaties aan een laadpunt uitvoeren. 
Wil je meer weten over garantie en/of andere zaken? Onze algemene 
voorwaarden kun je hier vinden: www.bluecurrent.nl/voorwaarden. 
 
 



   
 

   
 

3 CONNECTIVITEIT 
 

3.1 Laadpunt 
Het laadpunt wordt voorzien van stroom via de aansluiting in de meterkast. 
Om goed te kunnen functioneren heeft het laadpunt een internetverbinding 
nodig. Via internet maakt het laadpunt verbinding met de backoffice van Blue 
Current. Deze verbinding kan via vast internet, via WIFI of via een simkaart.  
Wanneer het laadpunt niet meer verbonden is met het internet, werkt deze nog 
5 dagen met beperkte functionaliteit. Daarna is het laadpunt niet meer te 
gebruiken totdat de internetverbinding wordt hersteld.  
 

3.2 Smart charging  
In het geval van smart charging wordt er een aanvullend product geleverd. De 
smart reader leest de slimme meter uit en is daarom verbonden aan de P1 
poort van de slimme meter. Het apparaat wordt voorzien van stroom door 
middel van een reguliere stekker. Net als het laadpunt maakt de smart reader 
verbinding met de backoffice van Blue Current via internet. De smart reader is 
daarom verbonden aan de router met een ethernetkabel.  
 

 

 
Blue Current 
backoffice 



   
 

   
 

4 HET LAADPUNT GEBRUIKEN 
 

4.1 Veiligheid bij gebruik 
Het is belangrijk dat het laadpunt op de juiste manier gebruikt wordt om risico’s 
te voorkomen. Let daarom op de volgende zaken:  

• Aan het laadpunt mogen uitsluitend elektrische auto’s worden 
aangesloten; 

• Gebruik bij het laden een goedgekeurde laadkabel* (volgens IEC 60245-
6); 

• Voorkom warmteontwikkeling en beschadiging van de laadkabel. Zorg 
ervoor dat de laadkabel volledig is afgerold en zo is neergelegd dat deze 
niet overreden kan worden; 

• Het is niet toegestaan om een verlengkabel te gebruiken; 
• Maak het laadstation spanningsloos als er sprake is van een gevaarlijke 

situatie of een ongeval. Schakel hiertoe de aardlekschakelaar en/of de 
installatieautomaat af in de meterkast; 

• Spuit het laadpunt nooit schoon met een waterstraal. Gebruik hiervoor 
een lichtvochtige doek. 

* Dit is niet van toepassing voor een Blue Current laadpunt met vaste kabel. 

 

4.2 Instellingen 
Het laadpunt is ingesteld met standaardinstellingen voor het tarief en 
gebruik. 
 

4.2.1 Laadtarief 
Het tarief op het laadpunt is 24 cent per kWh exclusief btw. Dit tarief kan niet  
worden aangepast.  
  

4.2.2 Gebruik 
De instellingen voor het gebruik zijn hieronder uitgewerkt:   

1. Hoe start je de laadtransactie: Gebruiker meldt zich aan met 
de laadpas/druppel via de app.   
2. Wie mag er laden: Elke geldige laadpas.   
3. Kosten van het laden*: Gebruiker betaalt via een laadpas   

*Zie paragraaf 6.1 voor informatie over de vergoeding voor afgenomen 
stroom die is betaald met de laadpas  
  



   
 

   
 

4.3 Het laadpunt aan-/uitzetten 
Het laadpunt kan aan en uit gezet worden door deze van de stroom af te halen 
met de schakelaar in de meterkast. Vanuit de Blue Current app kan er aan het 
laadpunt een soft reset of een reboot gegeven worden.  
 

4.4 Een laadsessie starten en stoppen  
1. Verbind de auto aan het laadpunt met de laadkabel; 
2. Start vervolgens de transactie via de app; 
3. Wanneer er is gekozen voor ‘Plug and Charge’, start de transactie 

automatisch; 
4. Beëindig de transactie op dezelfde manier als het starten. Ontkoppel 

daarna de auto van het laadpunt. Wanneer er is gekozen voor ‘Plug and 
Charge’, kan de kabel direct worden ontkoppeld. 

 
  



   
 

   
 

5 DYNAMIC SMART CHARGING  
 
Met dynamic smart charging kunt u optimaal laden zonder uw netaansluiting 
te laten verzwaren. U kunt uw auto op hoog vermogen laden en er tegelijkertijd 
van verzekerd zijn dat uw elektriciteitsaansluiting niet overbelast wordt. De 
beschikbare stroomcapaciteit wordt optimaal verdeeld over het pand en het 
actieve laadstation.  
 

5.1 Hoe werkt het?  

 
 

1. Het laadpunt maakt verbinding met pand en auto.  
2. De laadpaal vraagt maximaal vermogen.  
3. De dynamic smart charging module krijgt via uw slimme meter continu 

informatie over de maximaal beschikbare stroom.  
4. De laadpaal krijgt het maximale vermogen en voorkomt overbelasting 

van uw aansluiting. 



   
 

   
 

5.2 De dynamic smart charging module aan-/uitzetten 
De dynamic smart charging module van Blue Current kan aan en uit gezet 
worden door deze van de stroom af te halen.  
 
Let op: Wanneer de dynamic smart charging module bij het laadpunt wordt 
geïnstalleerd, is de laadsnelheid altijd gekoppeld aan het verbruik zoals uit de 
slimme meter wordt uitgelezen. Komen er geen gegevens binnen in de 
Backoffice van Blue Current vanuit de dynamic smart charging module, dan 
wordt er een trage laadsnelheid naar het laadpunt gecommuniceerd. 
 
Meer weten over smart charging, bekijk onze YouTube video.  
 
 



   
 

   
 

6 BEHEEROMGEVING  
Het laadpunt is aangesloten op de beheeromgeving van Blue Current. Via de 
beheeromgeving kun je inzicht krijgen in de laadtransacties en kun je 
overzichten uitdraaien. De beheeromgeving is te bereiken via 
https://bo.bluecurrent.nl/. De inloggegevens hiervoor worden per mail 
verzonden.  
 

6.1 De vergoeding van de laadsessies 
 
De laadsessies worden automatisch verrekend via de laadpas. De gebruiker 
betaalt via de laadpas en Blue Current vergoedt de eigenaar van de 
stroomaansluiting de stroomkosten.  
  
 
 

 
Na afloop van een periode kijken wij naar je verbruik, standaard is deze periode 
een jaar maar dit kan worden aangepast. Op basis hiervan ontvang je van ons 
een creditnota met hierin het aantal geladen KwH en de bijbehorende 
vergoeding voor de laadtransacties. Wij, als CPO, sturen een factuur naar de 
laadpasleverancier, en keren dit 30 dagen later aan je uit. Ter illustratie: voor 
de laadtransacties die plaats hebben gevonden in de periode januari t/m 
december, ontvang je in januari de creditnota, en in februari de vergoeding. 



   
 

   
 

7 BLUE CURRENT APP 
Je kunt onze app downloaden in de App Store of in de 
Google Playstore. Met behulp van de app kun je de 
volgende zaken uitvoeren: 

• Starten en stoppen van een laadsessie; 
• aangeven of transacties gratis zijn, of dat hiervoor 

een laadpas gebruikt moet worden; 
• Het laadpunt in ‘Plug and Charge’ modus zetten, 

zodat er zonder gebruik van de app een laadsessie 
gestart kan worden; 

• Het laadpunt resetten; de software op het laadpunt 
wordt opnieuw gestart; 

• Het laadpunt rebooten; het hele laadpunt wordt 
herstart; 

• Het laadpunt in de ‘niet beschikbaar’ modus te zetten, het is dan voor 
niemand mogelijk om het laadpunt te gebruiken; 

• Inzicht krijgen in de real-time status van het laadpunt; 
• Inzicht krijgen in de verbruikte hoeveelheid stroom (vereist de dynamic 

smart charging module). 
 

Je kunt inloggen in de app met je inloggegevens voor de backoffice die je via 
de mail hebt gekregen. Let op: je moet eerst één keer inloggen in de 
beheeromgeving en je wachtwoord wijzigen, voordat je in de app kunt inloggen. 

 



   
 

   
 

8 STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING  
 
Soms kan er zich een storing voor doen. Vervelend, maar voor elk probleem is 
er een oplossing. Hier kun je de verschillende soorten storingen vinden, zoals 
wanneer je laadpunt niet lijkt te werken, je geen laadsessie kunt starten, of de 
laadkabel vast zit. Hieronder leggen we je uit waar dit aan zou kunnen liggen, 
en wat je zelf kunt doen om je storing te verhelpen. Kom je er niet uit? Neem 
dan gerust telefonisch contact met ons op. 
 
Indicatie Mogelijke oorzaak Vervolgstappen 
De auto start 
niet met laden, 
het laadpunt is 
wel online 

1) De kabel is mogelijk niet 
in orde of de vergrendeling 
mislukt 
2) De gekozen laadpas is 
ongeldig en/of niet 
aangemeld bij dit laadpunt 
3) De auto heeft de 
laadsessie uitgesteld 
4) Het laadpunt staat in 
error 

1) Probeer het nogmaals. Probeer indien 
mogelijk een andere kabel 
2) Meldt de pas aan bij het laadpunt als 
“private tag”, of start een laadsessie met een 
geldige pas of zonder pas 
3) Controleer de laadinstellingen in de auto 
4) Neem contact op met Blue Current 

Het laadpunt 
reageert niet en 
is offline  

1) De stroom is uitgevallen   
 

1) Controleer de bekabeling en de 
aardlekschakelaar en groep-schakelaar van 
het laadpunt.  Als de schakelaar uit staat, zet 
hem dan opnieuw aan 

Het laadpunt 
laat de kabel 
niet los 

1) De laadsessie is nog niet 
goed afgemeld 
2) Het is niet gelukt om de 
kabel te ontgrendelen 

1) Meldt de laadsessie af met de juiste pas 
2) Meldt nog een keer aan en af of 
zet de stroom eraf en er weer op 
 

 

9 CONTACT 
Neem indien nodig contact op met Blue Current (0850-466050) of per mail: 
samen@bluecurrent.nl.  
 
Om je goed te kunnen helpen heeft Blue Current het serienummer nodig. Dit 
serienummer vind je op het dashboard of op de onderkant van je Blue Current 
laadpunt. 
 


