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De jonge ondernemers Clemens van Os (26) en Ivan van der Veld (27) ontwikkelden

tijdens hun studie de Xpozer. Een innovatief product om foto’s op groot formaat te
spannen en te presenteren.

De Xpozer
“We zijn zeer tevreden over het eindproduct dat als wissellijst te gebruiken is. De foto komt los

van de muur, waardoor er een slagschaduw rondom de afbeelding op de muur ontstaat. De
Xpozer is onzichtbaar voor de toeschouwer zodat alleen de afbeelding zichtbaar is en deze

eruit gelicht wordt met een strakke slagschaduw. De Xpozer is vanaf juni verkrijgbaar bij
verschillende online printshops, drukkerijen en fotografiezaken. Er zullen snel meer formaten

beschikbaar zijn”, aldus Clemens van Os.
Meer over de Xpozer

Studieopdracht
Voor het vak Writing a Business Plan bedachten de toenmalige studenten aan de TU Delft in

één avond het ontwerp dat later zou uitgroeien tot het eindproduct de Xpozer. Inmiddels zijn
de heren afgestudeerd werktuigbouwkundigen en volwaardige ondernemers. Ze besteden

wekelijks zo’n 50 tot 60 uur aan het bedrijf. Hun product, de Xpozer, presenteert
posterformaat foto’s, afgedrukt op hoogwaardige kunststof film aan de muur. Nog voordat de

verkoop van Xpozer begint, zijn de eerste ontwerpprijzen al gewonnen. Een droomstart dus.

Van prototype naar eindproduct
Het kostte een jaar om het prototype van de Xpozer door te ontwikkelen tot gepatenteerd
eindproduct. “Het product was in de eerste fase niet gebruiksvriendelijk dus we hebben het in

samenwerking met een professioneel ontwerpbureau een jaar lang verder ontwikkeld”, aldus
Clemens van Os.

Internationale ambitie
De start van de jonge ondernemers was niet zonder problemen. Vooral het omzetten van een

VOF naar een BV ging niet zonder slag of stoot. Nu staat het bedrijf op de rails en zijn er een
stagiair en onderzoeksstudent in ‘dienst’. Clemens en Ivan zijn ambitieus en willen eerst

Nederland veroveren. Daarna willen ze internationaal de markt opgaan. Xpozer heeft als
doelstelling in 2012 een belangrijke internationale speler te zijn op het gebied van

grootformaat presentatiesystemen op zowel de zakelijke als de consumentenmarkt.

Duurzaam
Het gaat Clemens en Ivan overigens niet alleen om geld verdienen met Xpozer. Via de
website kunnen klanten hun pennen inzamelen voor een goed doel. Zij richten zich dus op

duurzame exposure.

Wat is Starter van de maand?
De ING kiest maandelijks de Starter van de maand. Uit een groep van genomineerde
startende ondernemers wordt één bedrijf verkozen die deze titel verdient. De criteria op basis

waarvan een bedrijf verkozen wordt zijn: een goed ondernemersplan, innovatief vermogen,
een bijzonder product, degelijk ondernemerschap en inventiviteit. De starters worden

genomineerd door medewerkers van de ING uit heel Nederland. Een deskundige jury maakt
de uiteindelijke keuze.
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