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HISTORIE



De familie van Doornewaard is al meer dan 80 jaar actief in de luxe bedden branche. Tijdens de begin 

jaren bij speciaalzaken voor bedden heeft Barry van Doornewaard (3e generatie) ervaring opgedaan 

met high-end luxe merken. Hier leerde Barry alles over bedden, matrassen, materialen, fabricage en 

de meest kritische factoren voor een perfecte nachtrust: temperatuur, luchtvochtigheid, 

luchtkwaliteit en hygiëne. 

Ontstaan van FreshBed





HET FRESHBED SLAAPSYSTEEM



Het FreshBed Slaapsysteem

Het FreshBed Slaapsysteem GEN 3 is een gepatenteerd ecosysteem waarin artificial intelligence, 

duurzaamheid en geruisloze ultieme slaapverbetering samen komen. Het creëert oplossingen die 

gezondheid en slaapkwaliteit verbeteren, iedere nacht.

Exclusief gemaakt voor slapers, geïnspireerd door wetenschappelijke 

slaaponderzoek, artificial intelligence en voorzien van een SlaapApp voor aanvullende 

toepassingsmogelijkheden. 





De impact van goede slaap

Het herstelt lichaam, geest en huid

Het stimuleert het immuunsysteem

Het verbetert het geheugen 

Het verbetert het functioneren overdag
“Sleeping comfortably warm improves the overall 

quality of your sleep, including the time it takes to fall 
asleep!” 

- Roy Raymann, PhD. -



TEMPERATUUR

 Individueel in te regelen
 Voorverwarming van het bed om sneller in slaap te 

vallen
 Onafhankelijk van kamertemperatuur of seizoen
 Minder (of geen) gebruik van airco of verwarming in de 

slaapkamer
 Voorkomt transpiratie tijdens de slaap

Het FreshBed Slaapsysteem controleert de temperatuur van het lichaam tijdens het slapen



VOCHTIGHEID EN HYGIËNE
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bedden
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DE BELANGRIJKSTE SLAAPVERSTOORDERS



ONZE MISSIE, VISIE & STRATEGIE



Onze missie en visie

FreshBed wil de internationale autoriteit blijven op het gebied van innovatieve slaaptechnologie, 

slaapwetenschap en toepassingen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van 

individuen.

Wij willen het welzijn en de gezondheid van consumenten maximaliseren door het niveau van 

slaapkwaliteit te bereiken met ons unieke slaapsysteem, dit is wat ons motiveert elke dag 

opnieuw.



FreshBed wil op korte termijn zeer snel groeien in de US en de 

B2B markt uitbreiden in de EMEA-landen in zowel de 

hospitality & retail branche als ook de uitrol van onze online 

strategie.

VOLUME

FreshBed wil blijven innoveren van het Slaapsysteem middels 

slaaponderzoek, artificial intelligence en voorzien van een 

SlaapApp (bijv. Falling ASleep feature) voor aanvullende 

toepassingsmogelijkheden.

PRODUCT

STRATEGIE

FreshBed wil haar internationale merk en imago dat aansluit 

bij haar doelgroep verder ontwikkelen en uitbouwen.

MERK

FreshBed wil de hoogst klanttevredenheid bieden op 
het gebied van slapen en service.

KLANTTEVREDENHEID



Unique propositie

FreshBed is als eerste producent (wereldwijd) er in geslaagd een duurzaam, actief 

geklimatiseerd en geruisloos slaapsysteem te ontwikkelen die luchtvochtigheid, ventilatie en 

temperatuur optimaal reguleert en zodoende een fris en allergievrij slaapklimaat kan 

bewerkstelligen met een ideale temperatuur en ongeëvenaarde hygiëne.



U

Door een individueel gereguleerde 

temperatuur instelling wordt de kwaliteit 

van diepte slaap verbeterd

TEMPERATUUR REGULATIE

De luchtvochtigheid wordt gereguleerd 

waardoor het Slaapsysteem 

altijd fris, schoon en vrij van vocht blijft

GERUISLOZE ACTIVE 

LUCHTCIRCULATIE TECHNOLOGIE

Filtert 99,9% van de allergenen, fijnstof, 

virusdragers, bacteriën en schimmels

MEDISCHE

HEPA 13 FILTERS



HET FRESHBED TEAM



Barry van Doornewaard

CEO

doornewaard@freshbed.com

Hester Noorman

COO

h.noorman@freshbed.com

Michiel Steegmans

Product Development Manager

michiel.steegmans@freshbed.com

Reint Middel

Director of Finance

R.Middel@freshbed.com

FreshBed Management Team

@barry-van-doornewaard @hesternoorman @michielsteegmans @reint-middel



"Het is bewezen dat een ideaal microklimaat – zoals het FreshBed Slaapsysteem – de 

hoeveelheid diep slaap verdubbeld en vroegtijdig wakker worden (door 

slaapverstoorders) kan worden voorkomen”

Roy Raymann, PhD. – Sleep Tech Expert



 De FreshBed organisatie is ingericht op basis van functionele domeinen waarin specifieke kennis en expertise van 

medewerkers de verantwoordelijkheden en taken de contouren van het domein bepalen.

 Binnen de functionele domeinen zijn de autorisaties en performance indicators bepaald zodat iedere medewerker in de 

organisatie precies weet wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn en welke performance output wordt verwacht. 

 De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd coaching en proactieve betrokkenheid van de medewerker 

zelf in het bepalen van de korte en lange persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen.

Human Capital Development



Financials



Prognose 2021-2023



Obligatielening II FreshBed

Het groeikapitaal willen wij investeren in onder andere:  

 Het ontwikkelen van nieuwe bed maten voor nieuwe export markten

 Het introduceren van een FreshBed Slaapsysteem voor een bredere financiële doelgroep

 Het ontwikkelen en integratie van extra slaapverbetering tools op wetenschappelijke basis

 Het investeren in voorraadbeheer van cruciale componenten

 Het uitbreiden van het FreshBed team

 Het terugbetalen van de obligatielening uit 2016



RONDVRAAG



DANK U WEL VOOR UW AANWEZIGHEID

Voor meer informatie: Support@freshbed.nl of 020-472 08 162


