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



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

en efficiënter te kunnen laten doen



Waarom Bodycams?

PREVENTIE VIDEO BEWIJS REALTIME SUPPORT

VERBETERING VERANTWOORDINGVEILIGHEID



Het ZEPCAM bodycam systeem biedt totaaloplossing
Hard- en software voor het beveiligd en juridisch houdbaar registreren, opslaan, bekijken en gebruiken van video’s 



ZEPCAM bodycams T2+ & T3 Live voor audiovideo opnames en streaming 

naar hetzelfde ZEPCAM Manager software platform 

• Kleine en lichte professionele 

bodycam met on-device-recording 

• 10 uur batterijduur voor meer dan 

een dienst

• Neemt dag en nacht HD kwaliteit 

beeld, geluid en GPS data op

• Eenvoudig in gebruik door het 

one-touch-button systeem

• Laatste Block Cipher AES-256 

encryptie technologie

• De favoriete keuze van diverse 

internationale politiekorpsen

• Live streaming via 4G netwerk, 

WiFi en Bluetooth

• Opnameduur tot 16 uur, en 

streaming tot 10 uur.

• Lichte camera van 148 gram met 

one-touch-button en extra controls

• Haarscherpe opnames in Quad HD 

met Sony MX-sensor.

• Volledig water- en stofdicht met 

IP68 certificering.

• Multipurpose bodycam voor 

publieke en private toepassing



ZEPCAM bodycam systeem biedt wat klanten vragen

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

Betrouwbare, flexibele en schaalbare systemen die voldoen aan alle wetgeving en geliefd zijn bij gebruikers



Bodycam systemen: een groeimarkt

Acceptatie 

gebruik camera’s 

in publieke 

ruimtes

Professionals 

steeds vaker 

geconfronteerd 

met agressief 

gedrag

Verruiming 

wetgeving 

gebruik 

bodycams

Nieuwe 

commerciële 

markten van 

(beveiligd) 

meekijken op 

afstand

Opschaling van 

bodycams delen 

naar per persoon

Penetratiegraad 

momenteel 

beperkt



ZEPCAM zeer goed gepositioneerd om van groeimarkt te profiteren

• Honderden klanten in verschillende toepassingen, sectoren, landen 

en werelddelen

• ZEPCAM is de grootste EU leverancier en geniet de voorkeur bij 

vele bekende organisaties zoals in NL de Nationale Politie en NS

• Een aantal professionele politiekorpsen in Europa en daarbuiten 

fungeert als zeer succesvolle referentie case

• Dankzij flexibel bodycam systeem geschikt voor alle typen klanten 

sectoren

• Het gehele ZEPCAM systeem en software voldoet aan de strengste 

EU privacy en data regelgeving zoals de GDPR en ZEPCAM is 

ISO 27001 gecertificeerd

• Voornaamste concurrentie is gevestigd buiten EU (VS, UK, Azië) 

waar minder sterke dataprivacy wetgeving van toepassing is



ZEPCAM groeit gestaag

• Omzetgroei van gemiddeld 33% 

per jaar 2016 => 2021

• Software en services steeds groter 

‘recurring’ aandeel in de omzet

• Hoge bruto marge van 60%

• EBITDA 2020 en 2021 positief*
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* 2021 exclusief NPEX emissie kosten



Winst en Verliesrekening 2020-2021 – investeringen in groei

€ '000 2020 2021

FY FY groei

Netto omzet 2.291 2.860 25%

Brutowinst 1.248 1.724 38%

54% 60%

Bedrijfskosten excl. afschijvingen en eenmalige lasten 1.137 1.699 49%

EBITDA: Bedrijfsresultaat excl. afschrijvingen en eenmalige lasten 111 25

Afschrijvingen 396 464

Financiële baten en lasten 229 126

Totaal resultaat voor belastingen excl. eenmalige NPEX kosten -514 -565

Eenmalige bedrijfskosten NPEX emissie 0 232

Totaal resultaat voor belastingen incl. eenmalige NPEX kosten -514 -797



Miljoenen potentiële bodycam dragers in ZEPCAM’s kernmarkten

x 1.000
Politie BOA’s

Openbaar 

Vervoer

Publieke 

Sector overig*
Beveiliging

Nederland 50 18 13 76 51

België 41 12 9 59 34

DACH 293 104 72 696 294

Frankrijk 220 78 41 534 196

Zuid-Europa 543 90 58 734 254

Scandinavië 39 22 16 135 63

Baltische Staten 20 6 4 51 18

Naar schatting 5 miljoen potentiële Bodycam dragers!

* brandweer, douane, gezondheidszorg, marechausee,  immigratie, inspecties etc.



ZEPCAM’s kernmarkten bieden enorme groeimogelijkheden komende jaren

≈ 700.000

≈ 100.000

# Bodycams in gebruik

• Aanschafwaarde groei bodycams: € 250-300M

• Jaarlijks terugkerende software licenties & service: € 90–110M

• Jaarlijkse vervanging van bodycams (iedere ≈ 4 jaar): € 65–80M

• Omzet buiten kernmarkten: Oost EU, UK, ZO Azië, LATAM, USA, ...

• Commerciële toepassingen: Logistiek, Techn. dienstverlening, ….

+2021 2030



Veel beweging in kernmarkten verwacht in 2022/2023

Nederland
• Politie: Start uitbreiding met duizenden bodycams

• Inspecties gaan bodycams gebruiken 

België
• Federale Politie: lopende tender ook voor locale politiezonesx

• Brandweer en hulpdiensten gaan met bodycams mogen werken

DACH
• DUI: Selectieprocessen politie in 7 deelstaten

• DUI: Duitse ‘BOAs’, Brandweer en hulpdiensten nu toegestaan

• CH: uitbreiding aantal kantons waar bodycams worden toegestaan

Frankrijk
• Brandweer: gebruik wordt dit jaar wettelijk toegestaan

• Ministeries van Veiligheid en Justitie komen met grote tenders

Zuid- Europa
• Politiediensten in Griekenland, Spanje, Portugal & Italië zijn lokaal aan 

het testen en gaan nationaal tenderen 

Scandinavië
• Tenders landelijke politie in Finland, Denemarken & Zweden

• Uitbreiding van aantal lokale handhavers/gemeenten met bodycams 



Sales: Onze pijplijn en recente nieuwe leads goed gevuld

In Q1 2022 zijn er 

22 nieuwe leads en 

offertes gerealiseerd, 

welke tezamen € 3,4M 

vertegenwoordigen*

Qualified Lead

Exploration

Proposal

Negotiation

41 deals / € 5,3 M

69 deals / € 13,2 M

62 deals / € 6,6 M

26 deals / € 3,8 M

* Alleen leads met verwachte

waarde van minimaal € 25k



Samenvattend komt markt en daarmee ZEPCAM in volgende groeifase

➢ Bodycams hebben zich bewezen als preventief, effectief en efficiënt

➢ Verruiming van wetgeving en toepassing in steeds meer landen

➢ Aantal sectoren en organisaties neemt daarmee snel toe: marktpenetratie

➢ En aantal gebruikers en bodycams per organisatie: klantvergroting

➢ Daarom nu investeren in opschaling van commerciële slagkracht en systeem architectuur

➢ Met een volgende financieringsronde zoals aangekondigd op NPEX

https://www.npex.nl/effectenbeurs/zepcam/nieuws/


Beoogde besteding NPEX financieringsronde

Hier willen wij het geld 

aan besteden:  

Totale opbrengst van  

€ 2.000.000: 

Totale opbrengst van 

 € 1.000.000: 

Vergroten technische 

capaciteit 
€ 1.250.000 € 500.000 

Eigen 

verkoopmedewerkers  
€ 750.000 € 500.000 

Totaal   € 2.000.000 € 1.000.000 

 



More trust, less conflict in a respectful society


