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Bedieningshandleiding van de StreetPlug met laadpas 

LET OP! De laadtransactie kan alleen gestart en gestopt worden met dezelfde 

laadpas. I.v.m. veiligheid de deksel van de Streetplug tijdens en na gebruik altijd 

handmatig goed sluiten.  

Uitsluitend laadkabels verstrekt door de Gemeente Maastricht mogen toegepast worden. Beschadigde 

laadkabels of kabels van derden mogen niet toegepast worden. Beschadigde laadkabels dienen onmiddellijk 

omgeruild te worden bij de Gemeente Maastricht.  

De laadkabels worden 1 x per jaar omgeruild i.v.m. een technische keuring. 

 

Laadtransactie starten: 
 

 

 

Stap 1: Koppel de laadkabel aan het vervoersmiddel; 

 

Stap 2: Beweeg de laadpas over of leg deze op lichtgevende groene druppel  

   op deksel van de Streetplug; 

 Direct contact is niet nodig, wel max. afstand van 1 cm. 

 

Stap 3: Deksel van de StreetPlug gaat open; 

 Druppel van de Streetplug knippert groen. 

Stap 4: Koppel de laadkabel aan StreetPlug; 

Stap 5: Sluit handmatig deksel van de StreetPlug, laadtransactie wordt  

   gestart.  

 Druppel van de Streetplug wordt blauw. 

 

Aanwijzing: Indien deksel van de StreetPlug langer dan 60 sec. open staat zonder 

een aangekoppelde laadkabel, dan gaat de StreetPlug in de reset modus voor 2½ 

min. Sluit de deksel, groene druppel knippert niet meer. Nu is er bij de laadpas 

bediening een korte pieptoon maar geen actie. StreetPlug is na 2½ min. gereed om 

weer te gebruiken. 

 

 
Laadtransactie stoppen: 
 

Stap 1: Beweeg de laadpas over lichtgevende druppel op deksel van de Streetplug; 

Laadtransactie kan alleen gestopt worden met dezelfde laadpas waarmee de laadtransactie is gestart. 

Stap 2: Deksel van de StreetPlug gaat open; 

Stap 3: Ontkoppel laadkabel van de StreetPlug; 

Stap 4: Sluit handmatig de deksel van de StreetPlug;        

 Streetplug is dan beschikbaar voor volgende laadsessie. 

Stap 5: Ontkoppel laadkabel van het vervoersmiddel. 

Aanwijzing: Vóór het verlaten van de locatie gaarne controleren dat de deksel van de Streetplug goed is gesloten en dat 

de laadkabel is ontkoppeld van de Streetplug en vervoersmiddel. 
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Statussen van lichtgevende druppel op deksel 
 
De StreetPlug kent verschillende statussen en die zijn als volgt:  
 

 
 

Groene druppel: StreetPlug is klaar voor laden of het gekoppelde vervoersmiddel is volgeladen. 
 
Groen knipperende druppel: StreetPlug wacht op een laadkabel. 
 
Blauwe druppel: StreetPlug is aan het laden. 
 
Rode druppel: StreetPlug is verbinding aan het maken met het netwerk. 
 
Rood knipperende druppel: StreetPlug heeft een storing. 
 
 

Melden storingen/schades aan de Streetplug 
 

 
 
Bij storingen/schades aan de Streetplug, laadkabel en/of laadpas kan contact opgenomen worden met de 24/7 service 
van de Gemeente Maastricht, bereikbaar via onderstaand telefoonnummer: 
 

+31 (0)43 3505303 
 
Bij constateringen van onveilige situaties deze altijd melden bij de 24/7 service van de Gemeente Maastricht, bereikbaar 
via bovenstaand telefoonnummer. Deze worden dan veiliggesteld door de Gemeente Maastricht. 
 
Bij constateringen van vuil en/of water in de Streetplug deze altijd melden bij de 24/7 service van de Gemeente 
Maastricht, bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. Dit wordt dan verder opgepakt door de Gemeente Maastricht. 
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Streetplug dan deze melden bij de 24/7 service 
van de Gemeente Maastricht, bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. Gaarne dan ook een korte beschrijving van 
de vraag en/of opmerking met uw contactgegevens. Er wordt dan met uw contact opgenomen. 

Groene druppel            Blauwe druppel            Rode druppel 


