
Betalen met de APP! 

WALSTROOM®
Ontdek de voordelen

Walstroom® is de moderne manier om stroom en water te 

activeren en af te rekenen in Havens. Voor zeeschepen, 

riviercruisers en binnenvaartschepen. Betalen voor de gebruikte 

energie vindt direct plaats. En dat contactloos. Ons Walstroom® 

systeem is voor elke schipper eenvoudig te gebruiken via 

App of website. De faciliteiten zijn altijd direct te activeren en 

worden automatisch afgerekend naar werkelijk gebruik zonder 

arbeidsintensieve handeling. De schipper bedient alles immers 

zelf. En volledig duurzaam zonder de vervuilende generator. 

 

   Geen gedoe met kaarten of automaten

   Totale ontzorging

 Gebruikers schakelen de voorzieningen 

 geheel zelfstandig

 Geschikt voor; zeeschepen, riviercruisers,

 binnenvaartschepen



DUURZAAM
Door Walstroom is het gebruik van de dieselgenerator 
overbodig. De havens kopen de aangeboden stroom groen 
in, van schadelijke uitstoot is dus geen sprake meer. 
Bovendien voorkomt Walstroom geluidshinder voor zowel 
de schipper als zijn omgeving. En last but not least: 
Walstroom is een goedkoop alternatief voor diesel.

WATER
Water tappen kan door het aansluiten van de juiste slang 
op het watertappunt en de levering te starten.

STROOM
Sluit uw stroomkabel aan op het Walstroom-punt dat u 
wilt activeren. Als u de stroom aanzet, ziet u dit doordat 
de blauwe LED-ring brandt (indien aanwezig). Bij het 
verwijderen van de stroomkabel schakelt de stroom 
automatisch uit. 

REFERENTIES
Walstroom draait inmiddels op tientallen locaties in Europa. 
Op de Walstroom site staat een actuele kaart met alle 
Walstroom aansluitingen. 
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VRAGEN OF MEER MOGELIJKHEDEN BESPREKEN OVER WALSTROOM?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS

DE VOORDELEN VOOR U 
• Schippers kunnen direct zelf stroom en water  

(de)activeren. Wachten op (Gemeente) medewerkers, 
pasjes of muntjes zijn hierdoor niet meer noodzakelijk.

• U stimuleert milieubewustheid door te laten betalen 
naar gebruik en de generator van het schip kan uit.

• Geen administratie en een professionele dienst. 1 x per 
maand ontvangt u automatisch de stroomvergoeding 
voor alle geleverde faciliteiten.

• Klantvriendelijke dienst in meerdere talen en 
uitgebreide notificaties voor gebruikers.

WAT IS WALSTROOM®?
Walstroom® zorgt dat alle aangesloten schepen te allen 
tijde van stroom of water zijn voorzien. Terwijl al het 
gebruik hiervan overzichtelijk wordt geregistreerd en 
verrekend. Hoe? Bij uw Walstroom aansluiting plaatsen wij 
een slimme meter die communiceert met het systeem 
van het Walstroom platform. En middels de Walstroom® 
app (of website) vervolgens communiceert met uw 
gebruikers, die eenvoudig zelf een stroomaansluiting 
kunnen kiezen en activeren. Hierna wordt gestart met 
leveren op de betreffende aansluiting. 

HET WALSTROOM SYSTEEM
Walstroom® is zeer gebruiksvriendelijk; geen gedoe met 
muntjes of pasjes: aansluitingen kunnen worden bediend 
met een ouderwetse mobiele telefoon (0900-1492), de 
Walstroom app (beschikbaar voor Android en iOS) of via  
www.walstroom.eu


