
 
Interview met FreshBed-oprichter Barry van Doornewaard: 
 
AMERIKAANSE BEURSGENOTEERDE DISTRIBUTIEPARTNER LANCEERT 
INNOVATIEF FRESHBED IN VOORJAAR 2022 
 
‘Dankzij eerste NPEX-financiering kan FreshBed deze sprong maken’ 
 
Het is inmiddels ruim zes jaar geleden dat Barry van Doornewaard, oprichter van FreshBed 
Company B.V. gevestigd in Baarn, met compleet nieuwe technologie een innovatief bed 
introduceerde, waarbij de gebruiker individueel zijn klimaatsysteem kan instellen, waardoor hij of 
zij langer en beter slaapt. Via actieve ventilatie en de mogelijkheid om individueel de temperatuur 
te regelen wordt transpiratie in het bed voorkomen en blijft het matras vrij van vocht.  
 
Het bed is uitgerust met HEPA-13 filters die zorgen voor een gezuiverde en schone lucht in de 
slaapomgeving. Vooral met het COVID-virus biedt het FreshBed slaapsysteem ook een virusvrije en 
veilige slaapomgeving. Dit laatste is vooral voor de hospitality-branche een essentieel onderdeel 
geworden van de services. 
 
,,Onze innovaties in FreshBed gaan over het digitaliseren van de slaap”, aldus Van Doornewaard, die 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar slaap verwerkte in de FreshBed-technologie. ,,De 
grootste slaapverstoorder naast stress is een verkeerd klimaat. De innovatie bij FreshBed gaat snel 
omdat de GEN3 al in productie is.” 
  
De gebruiker van FreshBed kan via een slimme app het klimaat in zijn slaapkamer regisseren en zijn 
slaapcomfort optimaliseren. ,,Je wordt voorzien van een slaapadvies en het wakker worden regel je 
via de temperatuur van het bed. Dit is het resultaat van jarenlang investeren in de ontwikkeling van 
de technologie en door heel goed te luisteren naar de ervaringen van de gebruikers.” 
 
Beleggersnetwerk NPEX 
Van Doornewaard deed in augustus 2016 met de uitgifte van een obligatielening van €1 miljoen 
succesvol een beroep op het beleggersnetwerk van de NPEX-effectenbeurs. Vijf jaar later staat 
FreshBed Company aan de vooravond van een Amerikaanse doorbraak. Investeerder Supermoon 
Capital, die afgelopen jaar een belang nam in FreshBed, bracht Van Doornewaard in contact met een 
gerenommeerde Amerikaanse beursgenoteerde distributeur/retailer, die in het voorjaar van 2022 
FreshBed gaat lanceren. 
 
,,De voorbereidingen van de lancering zijn in volle gang. Een intensief proces waar zowel onze 
Amerikaanse distributiepartner en ons team met enthousiasme samenwerken. Hiermee zijn wij de 
eerste Europese slaap fabrikant met technologie bedden die een directe uitrol realiseert bij 70 high-
end retailwinkels in de Verenigde Staten. Dit is nog niet eerder gerealiseerd.” 
 
,,Ik heb mij altijd voorgenomen, ik ga niet naar de Verenigde Staten zonder distributiepartner en een 
financiële partner”, aldus Van Doornewaard. ,,Het geld van de eerste NPEX-ronde hebben we 
gebruikt om bij tophotels binnen te komen. Dankzij de eerste financiering zijn we in staat geweest 
aan te tonen dat FreshBed bij de meest veeleisende hotels tevreden klanten kreeg. Van Abu Dhabi, 
Hong Kong tot in Parijs. Tweeënhalf jaar geleden zijn we tot de conclusie gekomen dat we moesten 
versnellen: meer omvang creëren.” 
 
Internationale groei 
FreshBed’s groeiplan richt zich vooral op het uitbouwen van de internationale markten. 



 
De Amerikaanse distributeur heeft tot dusver driehonderd FreshBeds besteld, die de afgelopen vier 
maanden ook zijn geproduceerd en afgeleverd.  
 
Van Doornewaard en zijn team hebben het FreshBed uiteraard aangepast aan de Amerikaanse eisen, 
zoals andere maatvoeringen, soorten matrassen, certificering en voltage. Daarnaast kreeg de 
afstandsbediening een upgrading. Naast de Verenigde Staten ziet Van Doornewaard ook meer 
interesse komen vanuit de Europese en Aziatische markten. Het bed wordt grotendeels in Nederland 
(hand-) gemaakt. Voor de internationale markten wordt het matras geproduceerd in Zwitserland.  
 
In het voorjaar zal de gerenommeerde Amerikaanse distributeur/retailer zelf bekendmaken dat 
FreshBed is opgenomen in de high-end collectie. ,,De kansen zijn door de samenwerking met de 
Amerikaanse partner enorm en het gaat meteen ook om grote aantallen. Het is voor ons een 
geweldige springplank, ook voor de verdere uitbreiding in de Europese markten”, aldus Van 
Doornewaard, die opnieuw de keuze maakte voor NPEX om de groeifinanciering te organiseren. 
 
Hogere rente 
Van Doornewaard geeft voor maximaal €2,5 miljoen aan obligaties uit met een looptijd van vier jaar. 
De rente wordt ten opzichte van de vorige obligatie-uitgifte verhoogd van 8,25% naar 8,5%. Behaalt 
FreshBed de omzetdoelen in 2022, 2023 en 2024 dan is er voor de obligatiehouders nog een extra 
financieel voordeel. Uit de opbrengst van de nieuwe emissie wordt €1 miljoen gebruikt voor de 
vervroegde aflossing van de FreshBed-obligatielening uit 2016. 
 
Volgens Van Doornewaard is de looptijd van de nieuwe lening korter dan de vorige, omdat de 
financieringsbehoefte door de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de Amerikaanse 
markt na vier jaar wegvalt. ,,De behoefte aan werkkapitaal geldt vooral voor de komende vier jaar. 
Wij gebruiken het geld ook om tijdig chips in te kopen voor FreshBed, waarvoor ook wij op dit 
moment veel moeite moeten doen om op tijd geleverd te krijgen.” 
 
Voor Van Doornewaard staat vast dat FreshBed in het hogere segment bedden zijn plek heeft 
veroverd en dat zijn onderneming snel in waarde toeneemt. ,,Er is ook elders in de wereld volop 
serieuze belangstelling voor FreshBed bij tophotels, maar we hebben nu focus op de uitrol in de 
Verenigde Staten. Wij hebben een bewezen trackrecord van zeer tevreden klanten en weten dat 
Amerikanen maximaal openstaan voor vernieuwing. Wij zijn er klaar voor.” 
 
 
 
Dit interview in vrij van rechten te gebruiken en – context – vrij citeerbaar. 
  


