
Een einde aan
overmatig verbruik

Actueel inzicht in gas, water en elektra

Als beheerder van woningen of vakantiehuisjes is het moeilijk 

om continu bij te houden hoeveel er per pand aan gas, water 

en elektra verbruikt wordt. Een eenvoudig totaaloverzicht 

ontbreekt, en dat maakt overmatig gebruik makkelijk. Dankzij 

SmartUse van Bluestay behoort dat nu tot de verleden tijd. 

Door slimme energiemeters in verbinding te brengen met 

het overzichtelijke dashboard van Bluestay heeft u straks live 

inzicht in het verbruik van gas, water en elektra per woning. 

En dat allemaal in een handomdraai!

Stel grenzen aan het verbruik 

Daarnaast wordt het via het dasboard van Bluestay mogelijk 

om per woning en per dagdeel grenzen te stellen aan het 

verbruik. Wordt er vervolgens meer gas, water of elektra 

verbruikt dan vantevoren door u besloten is, dan krijgt u een 

melding. Zo kunt u uw gasten of huurders direct op de hoogte 

stellen, en behoort onnodig verbruik tot de verleden tijd.

B L U E S T A Y . N L

“Een einde aan 
onnodig gebruik van gas, 

water en elektra in minder 
dan een handomdraai!”

B L U E S T A Y .  S M A R T U S E

Als beheerder van woningen of vakantiehuisjes is het moeilijk 

om continu bij te houden hoeveel er per pand aan gas, water 

ontbreekt, en dat maakt overmatig gebruik makkelijk. Dankzij 

het overzichtelijke dashboard van Bluestay heeft u straks live 

020 240 1300                   info@bluestay.nl



Een einde aan verspilling

Doordat SmartUse live inzicht biedt in het verbruik van 

gas, water en elektra in ál uw woningen of vakantiehuisjes, 

behoort onopgemerkte verspilling tot de verleden tijd. 

Dat is beter voor uw portemonnee én voor het milieu.

Intallatie in een handomdraai

Om SmartUse te kunnen gebruiken is er in ieder pand een 

slimme energiemeter nodig. Heeft u die nog niet, dan is dat 

geen enkele reden tot zorg, want Bluestay kan deze namelijk 

gratis voor u regelen en in tien minuten installeren. 

Eenvoudiger wordt het niet!

Overmatig gebruik snel gemeld

Doordat het verbruik van de panden live wordt bijgehouden 

krijgt u direct een melding zodra er overmatig verbruik plaats 

vindt. Zo kunt u altijd meteen ingrijpen!

Klaar om 
overmatig 
verbruik tegen 
te gaan?   
Geef ons een 
belletje!

Is Bluestay SmartUse wat voor u? 
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl 

of 020 240 1300

SmartWashSmartCamera

SmartUse SmartConnect

SmartCV

Bluestay SmartReport

Bluestay
Jadelaan 121

2132 XZ  Hoofddorp

Voor deze specifieke 
dienst kunt u contact 
opnemen met 
Roy van Ham.

royvanham@bluetrace.nl

06 13 299 383

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar 
resultaat.

Aanvraag SmartUse

Eventuele installatie
slimme meter

Instellen SmartUse

Klaar om te besparen
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