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Een volledig Nederlands tech-bedrijf
Ontwikkeling, levering en ondersteuning van bodycam systemen aan professionele organisaties sinds 2009



Inmiddels zijn onze systemen in ruim 40 landen actief
Met een duidelijke maatschappelijke rol en missie om onze frontline professionals hun werk veiliger, effectiever 

en efficiënter te kunnen laten doen



Het ZEPCAM bodycam systeem
bodycam apparatuur en software voor het beveiligd en wettelijk registreren, opslaan en verwerken van video’s



Succesfactoren ZEPCAM bodycam oplossingen

Kant-en-klare maar flexibele en 

schaalbare oplossingen aanpasbaar 

op specifieke toepassingen en 

procedures

Betrouwbare, efficiënte en 

eenvoudig te bedienen hard- en 

software

Een veilig, open en schaalbaar 

software platform dat eenvoudig te 

integreren is met andere IT-

systemen

Alle hard- and software voldoet 

volledig aan alle internationale 

privacywetgevingen en is 

auditeerbaar



ZEPCAM bodycam T2+ en de T3 (in ontwikkeling)

• Kleine en lichte professionele 

bodycam met on-device-recording

tot 10 uur voor meer dan een 

dienst

• Neemt dag en nacht HD kwaliteit 

beeld, geluid en GPS data op 

onder de zwaarste 

omstandigheden

• Eenvoudig in gebruik door het 

one-touch-button systeem

• Laatste Block Cipher AES-256 

encryptie technologie die door 

overheden wordt gebruikt met 

goedkeuring NIST

• De favoriete keuze van diverse 

internationale politiekorpsen

• Live streaming via 4G netwerk, 

WiFi en Bluetooth

• Opnameduur tot 16 uur, en 

streaming tot 10 uur.

• Robuuste camera van slechts 

148 gram met one-touch-button 

bediening

• Haarscherpe opnames in Quad 

HD met Sony MX-sensor.

• Volledig water- en stofdicht met 

IP68 certificering.



Bodycam systemen: een groeimarkt

Acceptatie 

gebruik camera’s 

in publieke 

ruimtes

Professionals 

steeds vaker 

geconfronteerd 

met agressief 

gedrag

Penetratiegraad 

momenteel 

beperkt

Nieuwe 

commerciële 

markten van 

(beveiligd) 

meekijken op 

afstand



ZEPCAM zeer goed gepositioneerd om daarvan te profiteren

• Honderden klanten in verschillende toepassingen, sectoren, landen 

en werelddelen

• Een groot aantal politiekorpsen in Europa en daarbuiten werkT met 

ZEPCAM 

• ZEPCAM is de grootste EU producent en voorkeursleverancier van 

vele bekende organisaties

• De concurrenten van ZEPCAM zijn gevestigd buiten de EU (VS, UK, 

Azië) waar andere dataprivacy wetgeving van toepassing is 

• Het gehele ZEPCAM systeem en software voldoet aan de strengste 

privacy en data regelgeving zoals de GDPR en ZEPCAM is ISO 

27001 gecertificeerd

• Flexibele, klant- en sectorgerichte bodycam oplossingen die 

configureerbaar zijn naar hoe de klant moet en/of wil werken



ZEPCAM groeit hard & gestaag

• Omzetgroei van 38% in 2019 en 47% in 

2020

• Omzet 1H 2021 van € 1,05 miljoen = 

groei van 49%

• EBITDA 2020: + € 111K (versus - € 

602K in 2019)
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Safety, evidence and transparency
easier and more secure than ever before



Besteding NPEX financiering

Hier willen wij het 

geld aan besteden:  

Totale opbrengst van € 

3.000.00: 

Totale opbrengst van  

€ 2.000.000: 

Totale opbrengst 

van € 1.000.000: 

Vergroten werkkapitaal € 600.000 € 600.000 € 600.000 

Investeren in software 

development 
 €1.500.000   €750.000 -  

Uitbreiden customer 

service support 
€ 500.000  € 250.000 -  

Terugbetalen leningen  € 400.000 € 400.000 € 400.000 

Totaal   € 3.000.000  € 2.000.000 € 1.000.000 

 



Winst en Verliesrekening

€ 000 2019 2020

Netto-omzet 1.563 2.291 47%

Brutowinst 800 1.248

51% 54%

Totaal van som der kosten 1.706 1.533

Totaal van bedrijfsresultaat -906 -285

Financiële baten en lasten 414 229

Totaal van resultaat voor belastingen -1.320 -514

Belastingen over de winst of het verlies 0 0

Resultaat na belastingen -1.320 -514

€ 000 1H 2020 1H 2021

Netto-omzet 703 1.049 49%

Brutowinst 370 545

53% 52%

Totaal van som der kosten 666 892

Totaal van bedrijfsresultaat -296 -347

Financiële baten en lasten 2 23

Totaal van resultaat voor belastingen -299 -371

Belastingen over de winst of het verlies 0 0

Resultaat na belastingen -299 -371


