
Met Walstroom krijgt 
iedereen veel meer lucht
Met de komst van Walstroom van Seijsener 
Techniek kan iedereen opgelucht ademhalen. Het 
beheer van de havens van de beroepsvaart gaat 
veel efficiënter verlopen. Schippers hoeven alleen 

in te pluggen, een app te activeren en daarna 
wordt alles digitaal bijgehouden en verrekend. Zo 
efficiënt en gemakkelijk in de dagelijkse gang van 
zaken. Dat gaat veel lucht in de agenda geven!

Ga maar genieten:
• schone lucht
• geen geluidsoverlast
• duurzame haven
• efficiënte afhandeling
• sluitende exploitatie
• ook voor cruiseschepen

seijsener.com
Seijsener techniek. 
Ga maar genieten!

Seijsener
info@seijsener.nl  
Tel. 075-6810 610



Heeft u vragen of wilt u meer specificaties? 
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs

Zoveel voordelen:
• Efficiënte afhandeling, alles via de smartphone
• Ideaal voor de gemeente, beheerders en de 

beroepsvaart
• Geen rompslomp met havenkantoren, automa-

ten en kaarten
• Alles onder controle op afstand
• Gebruikers schakelen alles zelf in en uit
• Duurzaamheid, geen vervuilende diesels meer
• Geen geluidsoverlast
• Seijsener kwaliteit en service

De overheid, havenmeesters en schippers 
gaan tijd overhouden.
Walstroom is pure vernieuwing en gaat iedereen 
zoveel opleveren. Overzicht, gemak, tijd en kosten-
besparing. Geen wonder dat al meer dan 50 havens 
Walstroom hebben en meer dan 2.500 schippers 
gebruik maken van deze duurzame stroompunten. 
Ook genieten van de vele voordelen van Walstroom? 
Kijk op Seijsener.com of bel 075 6810 610. 
Seijsener. Ga maar genieten.  

Ook qua duurzaamheid gaat er helemaal een enorme slag gemaakt 
worden. Walstroom maakt aggregaten hopeloos ouderwets. Weg is 
de vervuiling en de stank van de dieselmotor en ook de geluidsover-
last van aggregaten behoort voorgoed tot de verleden tijd. Meer we-
ten over het verfrissende Walstroom en de lange lijst met voordelen? 
We willen u graag alles demonstreren en dan zult u zeker conclude-
ren: Walstroom, wat een verademing! 

seijsener.com

Diesel 
is uit.

Walstroom
is aan.

Walstroom 
zorgt ook voor 
minder herrie-
makers in de 

haven


