Interview
FRESHBED COMPANY KAN GROEIEN EN VERDER ONTWIKKELEN DANKZIJ OBLIGATIELENING VIA NPEX

Barry van Doornewaard: ,,We zorgen voor een
totaal nieuwe slaapbeleving met FreshBed”
Bedgeheimen zijn er nauwelijks meer voor Barry van Doornewaard,
directeur en founder van FreshBed Company BV, vanaf deze week
een nieuwe loot aan de stam van MKB-beurs NPEX met een
obligatielening met een rente van 8,25% per jaar en een looptijd van
maximaal zes jaar.
Met de paplepel kreeg deze ‘makelaar in nachtrust’ zijn kennis
binnen en met zijn 46 jaar is hij beddendeskundige en inmiddels een
vernieuwer in het internationale topsegment bedden. Van
Doornewaard patenteerde deze innovatie, waarmee het klimaat in
het hele bed kan worden geregeld en waardoor de nachtrust
aanzienlijk verbetert.
,,Met FreshBed hebben we een innovatie die voor een totaal nieuwe
beleving zorgt bij de gebruikers. Met meer comfort en een
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intelligente slaapomgeving. Door het microklimaat in het bed en
meer hygiëne behoort FreshBed tot die nieuwe generatie bedden.
Dat is onze grote uitdaging. Met een bijna wetenschappelijke aanpak bereikt. Vijf jaar lang werd er
ontwikkeld en getest”, zegt ondernemer Van Doornewaard.
Zijn vader had al een bekende beddenspeciaalzaak in Amsterdam-West, Van Doornewaard junior
leerde snel en predikte voortdurend vernieuwing. Begreep dat bankbedden ook moesten worden
uitgerust met goede matrassen. Kocht 16 jaar geleden topzaak Bröring Slaapcomfort in het
winkelcentrum aan het Amsterdamse Gelderlandplein en koos in alles voor kwaliteit, luisterde naar
de eisen en wensen van bekende en minder bekende klanten en naar de toenemende vraag naar
kwaliteitsbedden van hotelketens. Hij was ook de man achter de introductie van het Zweedse merk
Carpe Diem in Nederland en de distributie in de Benelux.
Tussen het geweld van de grote internationale merken, dat door de economische crisis behoorlijk is
geluwd, rook Van Doornewaard kansen voor de introductie van zijn nieuwe generatie bedden. Met
een microklimaat, zelf reinigende instellingen, waar de temperatuur kan worden geregeld en
waardoor er bewezen langer en beter kan worden geslapen. Waardoor ook transpiratievocht niet
achterblijft en waar schimmels, huisstofmijt en pollen verbannen worden.
,,Algemeen is bekend dat gemiddeld 120 liter transpiratievocht per jaar door hotelgasten in het
matras wordt achtergelaten” zegt Van Doornewaard. Vaak wordt het hotelmatras in een plastic hoes
verpakt ter bescherming. De hotelgast ligt vervolgens te zweten in zijn bed. ,,Bovendien zijn de
bedwantsen in toenemende mate een plaag voor de hotelbranche. Daarvoor ontwikkelden we een
kit die met droge warmte bij een temperatuur van boven de 50 graden Celcius in een periode van
vier uur afrekent met deze bedwantsen en hun larven.”

FreshBed Company geeft maximaal duizend obligaties uit met een waarde van €1000,-, waardoor bij
volledige inschrijving een bedrag van een miljoen euro beschikbaar komt. De obligaties kunnen
worden verhandeld via het handelsplatform van NPEX.
,,Met dit kapitaal zijn we in staat om onze verkooporganisatie te verstevigen, merkcampagnes te
starten en het FreshBed-concept verder door te ontwikkelen. Verder willen we FreshBed koppelen
aan apps en healthplatforms, waardoor de gebruiker een beeld krijgt van zijn slaappatroon,” aldus
Van Doornewaard. ,,Natuurlijk praten we met hele grote hotelketens, maar ik zie eerst groei in
Nederland, Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Vijf-sterren hotels zijn onze doelgroep.
FreshBed gaat maar liefst 15 jaar mee dankzij het systeem. Een normaal hotelbed moet al na vijf jaar
worden vervangen. De hotelgast betaalt voor optimaal slaapcomfort en bedhygiëne.”
Het ondernemerschap is een uitdaging voor bij de Amsterdamse ondernemer, een tweede natuur.
Van Doornewaard erkent dat er bij deze obligatielening ook risico’s zijn. Een daarvan is dat FreshBed
niet kan voldoen aan de grote vraag naar deze nieuwe generatie bedden.
Voor degenen die FreshBed Company het vertrouwen geven en hun geld uitlenen aan het bedrijf van
Mister Bed Van Doornewaard is er nog een voordeel. Wie deelneemt met 12 obligaties of meer krijgt
20% korting op een FreshBed-slaapsysteem. ,,Voor meer rendement uit uw nachtrust”, knipoogt Van
Doornewaard.
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