
INVESTEER IN 
GEZONDER EN BETER SLAPEN

MET FRESHBED COMPANY 

8,25% OBLIGATIELENING 
MET EEN LOOPTIJD VAN 6 JAAR



FreshBed Company B.V. is sinds mei 2016 het moederbedrijf van 

Bröring Slaapcomfort B.V., FreshBed B.V. en Pure-Development 1 B.V.. 

Barry van Doornewaard, directeur/eigenaar van FreshBed 

Company B.V., heeft met een team van specialisten een 

gepatenteerd bed ontwikkeld dat de nachtrust aanzienlijk 

verbetert: FreshBed. 

De innovatieve technologie zorgt ervoor dat iedere gebruiker 

individueel zijn of haar favoriete slaaptemperatuur kan instellen. 

Die temperatuur wordt in een FreshBed de hele nacht constant 

gehouden door een onhoorbare, actieve ventilatie met op 

temperatuur gebrachte lucht. Dat leidt tot sneller in slaap vallen en 

dieper en langer doorslapen. Het is wetenschappelijk bewezen dat 

temperatuur de kwaliteit van de nachtrust aanzienlijk beïnvloedt. 

De unieke combinatie van actieve ventilatie en temperatuur- 

regeling voorkomt transpiratie. Waar in normale bedden de 

matras per jaar zo’n 120 liter transpiratievocht per persoon  

opneemt, blijft de matras van FreshBed droog en vrij van vocht. 

Een FreshBed voelt dus nooit klam aan. 

De luchtvochtigheid in een FreshBed slaapsysteem blijft laag, 

waardoor huisstofmijt wordt geweerd en geen kans krijgt om te 

overleven. De lucht in en om het bed wordt gezuiverd waardoor 

er vrij van allergenen en fijnstof geslapen wordt. De gebruiker 

slaapt niet alleen beter en dieper, maar ook gezonder en schoner. 

Dé oplossing voor mensen die last hebben van allergie, astma, 

reuma, overmatig transpireren en overgangsklachten. 

Het FreshBed slaapsysteem schept het ideale microklimaat in 

bed om meer rendement uit uw nachtrust te halen, en de matras 

blijft schoon en hygiënisch. Dit maakt het tot een ‘must have’ 

voor hotels. Met FreshBed zijn hotels in staat een permanent 

hygiënisch bed te bieden dat de slaapervaring van hun gasten 

significant verbetert. Ook de groeiende overlast van bedwantsen, 

waar hotels in toenemende mate onder lijden, behoort met 

FreshBed definitief tot het verleden. 

Na ongeveer vijf jaar productontwikkeling en voorbereiding 

is het FreshBed slaapsysteem de afgelopen jaren succesvol 

getest, getuige onder andere de vele reacties van meer dan 

tweehonderd mensen die thuis op een FreshBed slaapsysteem 

slapen en de duizenden personen die een FreshBed slaapsysteem 

in een hotel hebben ervaren. De propositie is versterkt en de 

afzetmarkt scherp in kaart gebracht, nu staat de onderneming 

op het punt om het product grootschalig in de markt te zetten.

Om dit te realiseren geeft FreshBed Company B.V. obligaties 

uit. Obligaties met een looptijd van zes jaar en een jaarlijkse 

rente van 8,25%. In totaal wil FreshBed Company B.V. met de 

uitgifte van de obligatielening een miljoen euro ophalen. De 

inschrijving en verhandeling vinden uitsluitend plaats via NPEX, 

de MKB-Beurs van Nederland.
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DIEPERE SLAAP
DOOR CONSTANTE
TEMPERATUUR

ACTIEVE VENTILATIE
HOUDT HET BED
DROOG EN SCHOON

SLAPEN IN 99,97% 
ZUIVERE LUCHT 
DOOR HEPA FILTER

PERFECTIE IN 
ERGONOMISCH
SLAAPCOMFORT

DE IDEALE BED
BUGPREVENTIE
EN BESTRIJDING

SLAAPSYSTEEM
PAST IN ELKE 
BEDOMBOUW

GEPATENTEERDE 
TECHNOLOGIE.
DUTCH DESIGN - 
MADE IN HOLLAND

BRÖRING / FRESHBED

Bedrag lening € 1.000.000

Minimum bedrag € 600.000

Looptijd 6 jaar

Prijs per obligatie € 1.000

Rente 8,25%

Sluiting inschrijving 16 september

Inschrijven www.npex.nl/freshbed

Bij deelname vanaf 12 obligaties 20% korting 

op een Freshbed Slaap Systeem

DE OBLIGATIELENING

ruim 3 weken 

voor sluiting al 

voor 66% 

volgetekend!
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FRESHBED WIL INVESTEREN IN: 

• het opzetten van een adequate verkooporganisatie; 

• een slimme branding (‘Storytelling’) om het merk FreshBed  

 zowel online als offline te laden; en het deelnemen op   

 beurzen waar de ‘decision makers’ zijn; 

• het intelligenter maken van het FreshBed slaapsysteem door  

 het interactief te maken en vervolgens te koppelen aan apps

 en health platforms op internet;

 - zo kan de slaapprestatie nog beter worden gemonitord

   en kan Big Data, over slaapgedrag, temperatuur, licht, 

  luchtvochtigheid etc., worden verzameld waarmee het 

  systeem nog verder geoptimaliseerd kan worden;

• de groei van het werkkapitaal;

• aflossing van een overbruggingskrediet om de Stichting   

 Obligatiehoudersbelangen het volledige pandrecht op de  

 aandelen te bieden.

• het dit najaar op de markt brengen van een verstelbaar   

 FreshBed systeem om ook comfortabel te kunnen zitten 

 in bed.

FreshBed in hotel Intercontinental Amstel Amsterdam4



De markt voor exclusieve topmerken waarin wij ons bevinden is 

als gevolg van de economische crisis gekrompen. Door de crisis 

zijn aanbieders in het topsegment weggevallen. Topmerken 

zonder onderscheidende toegevoegde waarde hebben markt-

aandeel verloren. Hierdoor is ruimte ontstaan om te kunnen 

groeien. Bröring Slaapcomfort B.V. in Groot-Amsterdam en 

FreshBed B.V. met internationale distributie. 

Echter, de primaire focus van FreshBed B.V. is gericht op 

internationale hotels. Het FreshBed slaapsysteem is een belangrijk 

marketinginstrument voor luxe hotels waarmee men zich kan 

onderscheiden van de concurrentie (zie artikel “De strijd om de 

slaapervaring” in Elsevier van 7 mei 2016 op www.freshbed.nl/

nieuws).

Focus op optimaal slaapcomfort in hotels
Alle luxe hotels bieden hun gasten onder andere airconditioning, 

een haardroger, een minibar, WiFi, een flat screen-tv en andere 

comfort-verhogende items. Maar vanuit het perspectief van 

de gast is iedere hotelkamer hetzelfde zodra het licht uit is. 

Vanaf dat moment is het bed de enige factor die het verschil 

kan maken, en het FreshBed slaapsysteem stelt hotels daartoe 

in staat. Uiteindelijk betaalt de gast vooral voor optimaal 

slaapcomfort en bedhygiëne. Bij een conventioneel hotelbed is 

het een weinig aantrekkelijke gedachte voor een hotelgast dat 

zijn voorgangers zo’n 120 liter transpiratievocht per jaar in de 

matras hebben achtergelaten. In de internationaal expanderende 

luxe hotelsector kunnen het snelst verkoopaantallen worden 

gerealiseerd. Hier heeft FreshBed dan ook in samenwerking 

met een externe leasemaatschappij een leaseconcept voor 

ontwikkeld. 

Bovendien wordt de hotelbranche in toenemende mate 

wereldwijd geplaagd door ‘bed bugs’, ofwel bedwantsen; 

een parasiet die in bedden leeft en zich voedt met 

mensenbloed. FreshBed Company B.V. heeft, in aanvulling op 

het gepatenteerde slaapsysteem, een extra gepatenteerde 

accessoire ontwikkeld, de bed bug treatment kit, die met droge 

warmte bij een temperatuur van boven de 50 graden Celsius in 

een periode van drie à vier uur het bed van binnen naar buiten 

toe verhit en definitief afrekent met alle bedwantsen en larven 

in, op en rond het bed. Een efficiënte en onopvallende manier 

om de bedwantsen te bestrijden.

TOEKOMSTPLANNEN EN MOGELIJKHEDEN
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Wat zijn obligaties?
Een obligatie is een lening. FreshBed Company B.V. leent in 

dit geval dus geld van beleggers die in ruil daarvoor obligaties 

ontvangen. Op de obligaties die FreshBed Company B.V. uitgeeft, 

ontvangt u gedurende de hele looptijd van de obligatielening 

een vast rentepercentage. Aan het eind van de looptijd wordt de 

obligatielening terugbetaald.

De obligaties kunnen tussentijds via het handelsplatform van 

NPEX (waarover hierna meer) worden verhandeld met andere 

beleggers die een rekening bij NPEX aanhouden.

Enkele specificaties van de obligaties
Een obligatie van FreshBed Company B.V. kost € 1.000 per stuk. 

In totaal worden maximaal duizend obligaties aangeboden, met 

een looptijd van zes jaar. De rente op de obligatie bedraagt 

8,25% per jaar en FreshBed Company B.V. betaalt deze rente 

achteraf per maand. 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen, na 4 jaar. Als wij 

gebruik maken van vroegtijdige terugbetaling wordt er een extra 

bonus van 2% betaald. 

Betalen wij bijvoorbeeld € 1.000 terug? Dan betalen wij 2% 

extra en dat is € 20. Een aparte stichting, De Stichting Obligatie-

houdersbelangen, krijgt een pandrecht op de aandelen in Bröring 

Slaapcomfort B.V., FreshBed B.V. en Pure-Development 1 B.V.. 

Deze stichting handelt in uw belang. 

De opbrengsten uit de obligatielening zullen worden gebruikt ter 

versterking van het werkkapitaal van FreshBed B.V. en voor:

• opzetten van de verkooporganisatie om een prominente

 plaats in het topsegment slaapsystemen in te nemen;

• uitrollen van een marketingcampagne om het merk te laden;

• doorontwikkeling van het FreshBed slaapsysteem;

• aflossing overbruggingskrediet. 

Indien u deelneemt met 12 obligaties of meer bieden wij u 

20% korting op een FreshBed slaapsysteem om zo ook meer 

rendement uit uw nachtrust te halen. Meer informatie hierover 

vindt u op www.freshbed.nl/npex.

DE OBLIGATIELENING VAN FRESHBED COMPANY
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Indien u overweegt in de obligaties van FreshBed Company B.V. 

te beleggen, dient u kennis te nemen van het feit dat aan het 

beleggen in deze obligaties risico’s zijn verbonden. Deze risico’s 

worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van de prospectus.

Deze is openbaar en kunt u vinden op www.npex.nl. U wordt 

geadviseerd deze risicofactoren, naast de overige inhoud van de 

prospectus, aandachtig te bestuderen.

RISICO’S VERBONDEN AAN DE 
OBLIGATIELENING

De obligaties zullen worden uitgegeven en verhandeld via 

het handelsplatform van NPEX, een digitaal handelsplatform 

waarop beleggers rechtstreeks in MKB-ondernemingen kunnen 

investeren. Die ondernemingen kunnen groei financieren door 

het uitgeven van aandelen of obligaties. Zo kan een ondernemer 

het eigen vermogen versterken, terwijl het investeren in 

MKB-ondernemingen een aantrekkelijke aanvulling is op uw 

portefeuille.

NPEX, DE MKB-BEURS VAN 
NEDERLAND

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De 

Nederlandsche Bank.

Voor beleggers geldt dat handelen op het handelsplatform van 

NPEX anoniem gebeurt.

Als belegger kunt u direct online handelen op het 

handelsplatform van NPEX. U heeft dus geen bank, broker of 

tussenpersoon nodig om orders uit te voeren. Wat u wel nodig 

hebt, is een rekening bij NPEX. Deze opent u eenvoudig online. 

Na verwerking van uw aanmelding kunt u direct beginnen met

beleggen in effecten van MKB-ondernemingen.
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Is uw interesse gewekt? Inschrijving op de obligaties is vanaf 

heden mogelijk en tot en met uiterlijk 16 september 2016, 

of zoveel eerder als de obligatielening volgetekend is. Ruim 

3 weken voor sluitingsdatum was 66% van de obligaties al 

toegewezen.

Ga naar www.npex.nl en kies voor de wijze van inschrijven die 

op u van toepassing is. De toewijzing van de obligaties vindt 

plaats op volgorde van binnenkomst van de storting bij NPEX. 

Naar verwachting vindt de eerste uitgifte van de obligaties 

plaats in de tweede helft van september 2016, zie www.npex.nl.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Een beslissing om te beleggen in de obligaties van FreshBed 

Company B.V. neemt u na zorgvuldige bestudering van de 

prospectus die bij de obligatielening hoort. Daarbij zijn vooral de 

in hoofdstuk 3 besproken risico’s voor u van belang.

Voor het aanbieden van de obligaties is door FreshBed 

Company B.V. een prospectus opgesteld die geen goedkeuring 

behoeft van de AFM omdat daar geen verplichting toe is. 

FreshBed Company B.V. staat als aanbieder van de obligaties 

niet onder toezicht van de AFM.

 

INSCHRIJVEN KAN VANAF NU 
RECHTSTREEKS VIA
WWW.NPEX.NL/freshbed
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