
 

Update ondernemers 26-04-2017: 

Het is inmiddels een kleine twee maanden geleden dat het project “Triplence Technologies” is 

gepubliceerd op Geldvoorelkaar.nl. De crowdfundingcampagne is inmiddels voor meer dan 93% 

gefund. Uiteraard hebben de ondernemers de afgelopen maanden niet stil gezeten. Alvorens het 

project succesvol gesloten kan worden geven ondernemers graag onderstaande update: 

1. Zijn er de afgelopen twee maanden relevante zakelijke ontwikkelingen geweest die de 

afgegeven prognoses in de pitch ondersteunen? 

 Een tweetal relaties die eerder een Letter of Intent hebben afgegeven zijn inmiddels 

overgegaan tot daadwerkelijke afname van het Aperium product. Dit betreft meldkamer SCN 

in Limburg, die vanaf vorige week is gestart met verkoop en marketing van de gezamenlijke 

platformoplossing voor video-alarmering. Daarnaast is nog een tweede meldkamer recent 

toegevoegd als opdrachtgever,  met een sterke bestaande propositie in de 

beveiligingsbranche. Deze ontwikkelingen bevestigen de prognoses die zijn gebaseerd op 

omzetrealisatie via de vele bestaande (installatie-)partners en eindklanten van dergelijke 

meldkamers. 

 

2. Zijn er de afgelopen maanden mijlpalen gerealiseerd op het gebied van partnerships, 

samenwerkingsverbanden of soortgelijke initiatieven? 

Onze klanten hebben aangegeven dat het Aperium platform inzetbaar is voor meerdere 

toepassingen. Denk hierbij aan beveiligd beheer van telefoniesystemen of andere gebouw-

technische installaties, aanvullend op alarmering. Dit heeft weer geleid tot  spin-off 

initiatieven bij distributeurs in andere segmenten van de markt. De partners waarmee we nu 

in gesprek in zijn geraakt bedienen actief vele honderden dealers in deze segmenten.   

 

3. Kunnen jullie een aantal initiatieven of projecten benoemen die voor wat betreft de 

afronding sinds de start van de pitch dichterbij zijn gekomen? 

De projecten op het gebied van preventieve terreindetectie met slimme camera’s zijn nu 

sterk in opkomst. De sales-funnel neemt snel toe, vooral ook met grotere projecten over 

meerdere locaties. Dit is mede dankzij verzekeraars die camera-detectie steeds meer gaan 

waarderen en voorschrijven. De concrete leads in deze toepassing vertegenwoordigen 

inmiddels ca 30% van de geprognosticeerde omzet. 

Ook merken we een sterke behoefte bij wereldspelers in de fabrikantensfeer op gebied van 

netwerk camera’s, die  steeds meer last hebben van hackers-gevoeligheid. Deze fabrikanten 

zijn nu op zoek naar aanvullende oplossingen voor beveiligde communicatie over internet.  

 

4. Is er in de tussenliggende periode ook nog gezocht naar andere bronnen van kapitaal? 

Samen met een ervaren en succesvol adviesbureau scannen we voortdurend de 

mogelijkheden op het gebied van subsidies. Inmiddels is weer voor 50.000 euro innovatie-

subsidie aangevraagd, waarvan naar verwachting minimaal 30.000 euro wordt toegekend.  

  



 

 

5. Waar schatten jullie in over exact een jaar van nu te staan voor wat betreft verdere 

bedrijfsontwikkeling? 

De activiteiten bij bestaande en recent verworven klanten zijn dan verder uitgebouwd. Zoals 

vaak wil bijna niemand de eerste klant zijn. De eerste meldkamers waren daarom het 

moeilijkste te acquireren.  Nu enkele bekende namen aan boord zijn merken we dat 

acquisitie eenvoudiger wordt. Bovendien zal minimaal één grote distributeur worden 

toegevoegd die vele installateurs belevert in de gehele Benelux, waarmee de eerste stappen 

over de grens worden gedaan. 

 

6. Kunnen jullie een leuk, aansprekend voorbeeld benoemen van de toepassing van jullie 

dienst waarmee potentiële investeerders zich kunnen identificeren? 

 

Denk bijvoorbeeld aan een ‘Meldkamer op je Mobiel’  in combinatie met een 24/7 

‘Meldkamer on Demand‘ optie voor de momenten waarop je niet zelf wilt of kunt reageren. 

Hiermee doorbreken we de traditionele dienstverlening en tariefstellingen en spelen meer in 

op gebruik naar behoefte. 

 

In Nederland zijn zo’n 400.000-500.000 bestaande inbraakinstallaties niet aangesloten op 

een meldkamer. Dit heeft alles te maken met de hoge kosten en geringe toegevoegde 

waarde. Door Aperium eenvoudig toe te voegen aan bestaande systemen, komt een alarm 

inclusief  het bijhorende beeld op een telefoon binnen. Doordat de gebruiker de eigen 

omgeving heel goed kent, kan het alarm direct worden geverifieerd.  

 

Aperium maakt het bovendien mogelijk om alarm én beeld met één druk op de knop door te 

zetten naar een meldkamer, maar alleen wanneer de klant dat wil (on-demand). Doordat het 

alarm met beeld is geverifieerd mag de meldkamer direct de politie inschakelen.   

 

Oftewel voordelen voor iedereen: de klant krijgt snellere en effectievere alarmopvolging op 

het gewenste moment en tegen lagere kosten, terwijl de meldkamer toegang krijgt tot een 

nieuwe markt.  

 

Concluderend hebben we positieve vooruitzichten op groei en het aanboren van nieuwe 

markten. Triplence Technologies is klaar voor de verdere uitrol van haar diensten en 

producten. Hartelijk dank voor uw vertrouwen! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Wim van Berchum 

Angelo Peeters 

 


