
 

 

 

 

Kwartaalbericht FreshBed Company B.V. Q1 2018 

Omzetontwikkeling Q1 2018 
FreshBed 
In het eerste kwartaal van 2018 heeft het beste, award winnende, medical wellness resort ter 
wereld, Lanserhof in Duitsland haar eerste FreshBeds besteld. Lanserhof gaat FreshBed toevoegen 
aan haar wellnessprogramma dat zij aanbiedt aan gasten en heeft toegezegd nieuw te bouwen 
hotels met FreshBed uit te rusten. Wij kijken er naar uit om de bedden te plaatsen in Duitsland in het 
tweede kwartaal van 2018. Verkopen aan consumenten van FreshBed via Bröring zijn in het eerste 
kwartaal van 2018 gelijk gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.  
In het eerste kwartaal van 2018 hebben wij maatregelen genomen om vaste kosten zo veel mogelijk 
om te zetten naar variabele kosten om deze in lijn te brengen met de huidige omzetontwikkeling. 
Ook de overweging om strategische partnerships aan te gaan heeft onze aandacht. 
 
Bröring 
Gefactureerde omzet is in het eerste kwartaal 2018 met 11,8% gedaald t.o.v. het eerste kwartaal 
van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzondere omzet vanuit enkele grote projecten 
in maart van 2017, welke in het eerste kwartaal van 2018 uitbleven.  
De geschreven orders zijn in het eerste kwartaal 2018 22,4% lager dan in het eerste kwartaal van 
2017. Ook dit wordt veroorzaakt door het uitblijven van bijzondere grote projecten in het eerste 
kwartaal van 2017. Gecorrigeerd voor deze bijzondere projecten zijn de geschreven orders in het 
eerste kwartaal 2018 gedaald met 8,8% t.o.v. het eerste kwartaal van 2017. Bijzondere projecten, 
bijvoorbeeld voor architecten in opdracht van particulieren, maken altijd deel uit van de omzet bij 
Bröring. In het eerste kwartaal van 2018 zijn eerste contacten gelegd voor bijzondere projecten, 
maar nog geen orders geschreven of gefactureerd. Wij verwachten deze later dit jaar.  
Met geschreven orders bedoelen wij de orders/opdrachten die wij mogen noteren van klanten in 
onze winkel. Vanwege een verschil in timing door levertijden wijkt dit af van de gefactureerde omzet 
in onze winst- en verliesrekening. Voor ons zijn geschreven omzet een belangrijke prestatie indicator.  
De totale branche “Wonen”, dus niet alleen de slaapspeciaalzaken, liet een omzetstijging zien van 
3,4%,  t.o.v. het eerste kwartaal 2017, maar dit werd sterk beïnvloed door een grote stijging in de 
keukenspeciaalzaken.  
 
Activiteiten Q1 2018 
In maart 2018 heeft FreshBed als onderdeel van een offertetraject een proefplaatsing gedaan bij een 
5 sterren luxe hotel in Parijs van de op drie na grootste hotelgroep ter wereld. Deze proefplaatsing is 
zeer goed ontvangen en de groep zou graag met FreshBed beginnen in het flagship hotel van de 
keten. De interesse in slaapverbetering van deze hotelgroep uit zich ook in het feit dat zij Barry van 
Doornewaard hebben gevraagd deel te nemen in hun adviesgroep als expert op het gebied van 
slaapverbetering en wellbeïng voor te verbouwen bestaande hotels en voor nieuw te bouwen hotels. 
Wij zien dit als een bevestiging van het feit dat slaapverbetering de aandacht heeft en de 
toegevoegde waarde van FreshBed voor hotels. 



 

 

 

 

In het eerste kwartaal van 2018 is Carpe Diem nieuw in het assortiment bij Bröring gekomen. Carpe 
Diem Bedden is marktleider in Zweden in het premiumsegment. Zij onderscheiden zich door een 
uniek voor Carpe Diem ontworpen contour pocket systeem dat een uniek comfort en drukontlasting 
geeft. 
Bröring heeft eind maart 2018 een start gemaakt met het aanscherpen van haar verkoopformule. 
Bröring wil haar focus niet alleen richten op beddenverkoop maar ook slaapverbetering van haar 
klanten. Dit doen wij door middel van samenwerking met slaapcoaches, goede adviezen door ons 
verkoopteam en innovatieve slaaphulpmiddelen. Zo willen wij ons sterk onderscheiden van andere 
traditionele slaapspeciaalzaken. Trendwatchers voorspellen het; de komende jaren zal aandacht voor 
kwaliteit van slaap een belangrijk onderdeel zijn bij verbetering van gezondheid en welbehagen. 
Bröring loopt hierin voorop. 
 

 

 


