
Dagelijkse in- en verkoop van stroom met een positief resultaat. Wij doen al het werk. Jij bespaart direct op je 

energierekening. 

Start vandaag nog met de slimme 
batterij-aansturing van Bliq 

Bliq geeft jouw thuisbatterij de opdracht om te laden wanneer de prijzen 

goedkoop zijn. Later op de dag, wanneer de prijzen hoog zijn, krijgt de thuis-

batterij van Bliq de opdracht om te ontladen en de stroom terug te geven aan 

het elektriciteitsnet. Je verkoopt jouw goedkoop ingekochte stroom dus voor 

een hogere prijs. Zo behaal je dagelijks een positief

resultaat met een thuisbatterij.

Hoe werkt die slimme batterij-aansturing?

Dit is wat je staat te wachten:

Check de gratis calculatietool voor jouw energiefactuur.

Wat is Bliq?

Na de aanvraag via 

onze keuzehulp 

neemt een installa-

teur contact met je 

op. Samen bekijken 

jullie jouw situatie. 

Het maakt niet uit of 

je al een batter-

ijsysteem en/of 

zonnepanelen hebt. 

Bliq werkt ook 

zonder zonnepane-

len effectief met 

jouw thuisbatterij. Je 

ontvangt een offerte 

waar je een akkoord 

op kunt geven.

Je registreert je via 

een link die je van je 

installateur krijgt. 

Hier maak jij jouw 

Bliq-account aan. Je 

kunt ons vragen om 

je te helpen 

overstappen op een 

uurprijscontract, 

maar dit mag je ook 

zelf regelen. 

Daarnaast geef je 

hier toestemming tot 

maandelijkse 

afschrijving van €7,- 

voor het Bliq-abon-

nement. Dit is 

maandelijks 

opzegbaar.

De installateur 

plaatst jouw 

thuisbatterij-systeem 

met Bliq. Dit kan 

standalone in je 

woning zonder 

zonnepanelen, of 

gecombineerd met 

zonnepanalen. 

De Bliq-vanger 

wordt in jouw 

meterkast geplaatst.

Je schakelt na 

installatie over op 

een uurprijscontract. 

Bij een uurprijscon-

tract verschillen de 

prijzen niet per 

maand of dag, 

maar per uur. Deze 

prijzen schommelen 

door de dag heen. 

Hierdoor kunnen we 

slim voor je inkopen 

(op goedkope 

momenten) en 

verkopen (op dure 

momenten).

Na activatie zetten 

we je batterij voor je 

aan het werk. Dit is 

ook het moment 

waarop je nieuwe 

energiecontract met 

uurprijzen ingaat.  Je 

ontvangt hier ook 

altijd een  bevesti-

gingsmail van.

Met de slimme 

sturing koopt Bliq 

stroom dagelijks in 

wanneer deze 

goedkoop is, 

eventueel gecombi-

neerd met jouw 

zonnepanelen 

stroom, en verkoopt 

deze wanneer de 

prijs hoog is. Zo 

verlaag jij je 

stroomrekening, je 

kunt in sommige 

gevallen zelfs geld 

toekrijgen. Je kunt 

alles volgen in de 

Bliq app, jouw 

inkoop - verkoop en 

het resultaat (in kWh 

& euro's).

Bliq-aanvraag Bliq-registratie Thuisbatterij 
installatie

Activatie 
uurprijscontract 

Start batterij-
aansturing

Inzicht in jouw 
Bliq-app 

Klantreis

Contact 
met Bliq

Mail ter bevestiging
van je registratie

Mail ter bevestiging 
van jouw complete 

installatie

Mail van jouw
energieleverancier

Mail ter bevestiging
van de start van 
jouw aansturing



Veelgestelde vragen

Wat is een Bliq-abonnement? 
Bliq levert de aansturingsdienst via een Battery control abonnement. Nadat je de offerte hebt geaccordeerd 

kun je je hiervoor aanmelden bij Bliq: signup.bliq.energy (of scan de QR-code)

Hoeveel kost het Bliq-abonnement? 
De prijs van het abonnement is €7,- per maand.

Het uurprijscontract 

Wat is een uurprijscontract? 
Naast variabele en vaste energiecontracten bestaan er ook uurprijscontracten. Hierin verschillen de prijzen 

niet per maand of dag, maar per uur. Je betaalt dan dus de daadwerkelijke markt-inkoopprijs van stroom op 

het moment dat je het afneemt. De prijzen worden elke dag rond het middaguur voor de dag erna bekend 

gemaakt en zijn openbaar beschikbaar. Je kunt hier dus op anticiperen met elektriciteit gebruiken (of inkopen 

en verkopen), zolang dit maar op het juiste moment gebeurt.  

Waarom heb ik een uurprijscontract nodig? 
Met een uurprijscontract kun je profiteren van de schommelde prijzen op de markt. Bliq geeft jouw thuisbatte-

rij-omvormer de opdracht om de thuisbatterij te vullen wanneer de prijzen goedkoop zijn. Later op de dag, 

wanneer de prijzen hoog zijn, krijgt de thuisbatterij-omvormer van Bliq de opdracht om te ontladen en de 

stroom terug te geven aan het elektriciteitsnet. Je verkoopt jouw goedkoop ingekochte stroom dus voor een 

hogere prijs. Dit is niet mogelijk met een variabel energiecontract, aangezien de prijzen daar niet per uur 

verschillen en we daar dus niet op kunnen aansturen.

Bij wie kan ik een uurprijscontract afsluiten? 
Dat kan via onze partner. Wij regelen dan voor jou de overstap. Hiervoor kun je tijdens jouw aanmelding bij Bliq 

onze partner aanvinken. Je bent altijd vrij in je keuze van energieleverancier. Dit regel je dan zelf.

         We kunnen met hen overstap en de ingang van de aansturing gelijktijdig laten verlopen

         Én we kunnen jou in de deze samenwerking mogelijk nog additionele verdienmodellen aanbieden.

Regel jouw uurprijscontract eenvoudig tijdens jouw aanmelding bij Bliq. Uurprijscontracten zijn maandelijks 

opzegbaar.  

Ik heb al een energiecontract, wat nu?
Dat is geen probleem. Je kunt altijd kijken of je huidige energieleverancier ook al uurprijscontracten aanbiedt. 

Wil je liever bij één van onze partners je uurprijscontract afsluiten, vink dit dan aan tijdens jouw aanmelding en 

wij regelen de overstap voor jou.
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