
  
DAY41 PROJECT - VAN DAMESHORLOGE TOT 
GENDERNEUTRAAL HORLOGE 
 
Het DAY41-project is een rechtstreeks gevolg van de input van de vrouwelijke helft van onze 
community. Na duizenden stemmen en comments van deze groep, aangaande het ontwerp, 
klokwerk en diameter van het horloge, komt het 8 maanden na de lancering tot leven. De uitkomst 
gaat tegen de gebruikelijke conventies van traditioneel horlogemaken in: een sterk, verfijnd 
mechanisch horloge dat uiteindelijk net zo goed om een damespols staat, als om een herenpols. 
 
“In onze poging om een prachtig dameshorloge te creëren, hebben we uiteindelijk een prachtig 
horloge gemaakt, ongeacht het gender.” 
 
 
 
HET PROJECT IN ENKELE WOORDEN 
 
Tot nu toe, was het mechanische horlogemaken altijd bovenal een mannelijke aangelegenheid. 
Zowel in termen van ontwerpers als klanten, had deze nobele passie altijd een tendens om voor 
velen gesloten te blijven, ondanks het feit dat vrouwen een fiks deel van de markt 
vertegenwoordigen. 
 
Maar, binnenkort is dit alles verleden tijd. Het DAY41-project maakt de weg vrij voor zelfverzekerd 
mechanisch horlogemaken voor vrouwen, zonder de vlinders, libelle’s en eenhoorns. Vanaf het 
eerste hoofdstuk van DAY41 tot aan het laatste, worden alleen de stemmen van de vrouwelijke 

 



 

CODE41-leden meegeteld bij de ontwikkeling van een horloge waar de dames écht blij van worden. 
Deze directe, democratische benadering zal de status quo van het traditionele horlogemaken flink 
opschudden. 
 

 
Recap of chapters (key content): 
 

● https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap25/ 
● https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap26/ 
● https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap27/ 
● https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap28/ 
● https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap29/ 

 
 

 
START VOORBESTELLINGEN 29 JANUARI 2020 
 
 
De vrouwelijke community van CODE41 heeft in grote getalen gestemd om hun stem te laten horen. 

Ruim 2000 stemmers gaven hun opinie over het definitieve ontwerp van het horloge. De 

uiteindelijke keuzes zijn gevallen op een zichtbaar, mechanisch klokwerk, een diameter van 37mm 

en een technisch uiterlijk. De voorbestellingen gaan op 29 januari van start en zullen een maand 

duren. Alle exemplaren die tijdens deze periode worden verkocht zijn Creator Editions. De levering 

van deze 1000 stuks staat gepland voor de herfst dit jaar. Mocht de DAY41 je niet bevallen, kun je 

hem 30 dagen na de levering gratis retourneren. In het geval van een technisch mankement wordt je 

horloge zo spoedig mogelijk gratis door CODE41 opgehaald en gerepareerd. De verkoopprijs tijdens 

de voorbestellingen start vanaf 930 euro.  

 

 

 
DAY41 TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN 
 

● Kast: Hoge kwaliteit 316L-roestvrijstaal 
● Kristal: Krasbestendig saffier voor en achter. Anti-reflectiebehandeling 
● Display: Uur, minuten, seconden in het midden 
● Nachtdisplay: Luminova op de wijzers en getallen 
● Waterdichtheid: Tot 50 meter. Individueel getest in een hogedrukcabine 
● Gewicht: 75 gram/105 gram met lederen band 
● Afmetingen: Diameter: 37 of 40mm/Dikte: 10,5mm 
● Band: 21 of 22mm/Eenvoudig montagesysteem (tool-free) 

 
STP6-15 ZWITSERS UURWERK 

 
● Aantal jewels: 26 

● Frequentie: 28.800 wentelingen per uur/4[Hz] 

● Precisie: -0/+15 seconden per dag 

● Powerreserve: 44 uur (ongebruikt) 

● Secondenstop-apparaat: Ja 

https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap25/
https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap26/
https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap27/
https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap28/
https://code41watches.com/nl/projects/day41/chap29/


 

● Schokdemper: Incabloc 

● Heropwinding: Automatisch door oscillerend gewicht. Opwinding bi-directioneel 

● Pivots: Getemperd, gerold staal. Hoge-kwaliteitsbehandeling ter voorkoming van 

vroegtijdige slijtage 

● Afgesteld in 5 posities: Ieder uurwerk is voor precisie getest in 5 verschillende posities 

(normaal geproken worden 1 uit 50 exemplaren getest in 2 of 3 posities) 

 

 
CONCLUSIES VAN HET DAY41-PROJECT NA DE STEMMING 
 
De uitkomst gaat tegen de gebruikelijke conventies van traditioneel horlogemaken in: een sterk, 
verfijnd mechanisch horloge dat uiteindelijk net zo goed om een damespols staat, als om een 
herenpols. Om de DAY41 aan te kunnen passen aan iedere polsmaat (vrouw of man), brengen wij 
hem uit in twee maten: 37 en 40mm. Vijf kleurvarianten zijn verkrijgbaar voor het 37mm-model, 
waaronder één gezet met diamanten, en 3 varianten voor de 40mm. Daarnaast bieden we een 
breedt assortiment aan banden aan, om aan alle smaken te kunnen voldoen. 
 
Het DAY41-project heeft aangetoond dat de vrouwelijke stemmers een voorkeur hebben voor 
rauwe, machinale en mechanische ontwerpen. De kast is simpel maar elegant; zowel de lugs als het 
open ontwerp geven het horloge een stoer, distinctief en herkenbaar uiterlijk. De open wijzerkast is 
een verlengde van het klokwerk en laat de mechanische magie duidelijk doorschijnen. 
 
 

 
GENUMMERDE CREATOR EDITION 
 
CODE41 is geen merk in de traditionele zin van het woord; het is meer een 
community project. Het doel is om enthousiastelingen bijeen te brengen die 
meehelpen aan het realiseren van een horlogeproject. Zo worden deze leden 
‘Project Creators’. 
 
Waarom bijdragen aan het project tijdens de lancering? 
 

● Ontvang een genummerd exemplaar met de inscriptie ‘CREATOR 
EDITION’ 

● Word een creator van het DAY41-project 
● Profiteer van een lanceringsprijs, die vele malen lager ligt dan de 

toekomstige prijs 
 

 
 

 
IS DE DAY41 SWISS MADE? 
 
Voor een horloge om als ‘Swiss Made’ te worden beschouwd, moet tenminste 60% van de waarde 
uit Zwitserland afkomstig zijn. Daarnaast moet het uurwerk Zwitsers zijn en in Zwitserland zijn 
geassembleerd. Hoewel het DAY41-horloge ruimschoots voldoet aan deze criteria, zal het label 
‘Swiss Made’ nergens terug te vinden zijn. De reden hiervoor is dat CODE41 al vanaf het begin tegen 



 

dit misleidende label is. Daarom houden wij vast aan een beleid van totale transparantie, en hebben 
wij gekozen voor zowel onderdelen uit Zwitserland als uit het buitenland. Dit heeft diverse redenen: 
onder meer voor hun kenmerkende eigenschappen en prijs-kwaliteitverhouding. Geen van onze 
beslissingen zijn gebaseerd op de criteria van een label. Zo werken we, bijvoorbeeld voor de kasten 
en wijzerplaten van de DAY41, samen met de beste Chinese workshops (grade A), die nu al ruim 50 
jaar lang een aanzienlijk aantal onderdelen produceren voor diverse Zwitserse merken. 
 
 
 
 

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE 
 
Met ons TTO-label (Total Transparency on Origin), hebben we transparantie als leidraad genomen 
voor onze aanpak. We leggen de productiekosten duidelijk uit en ook de toeslagen die nodig zijn om 
het project rendabel te houden, zodat we ons kunnen concentreren op onze ware passie: met 
creëren van mechanische horloges van hoge kwaliteit. 
 
 
 
COMPONENT / PROCESS COST ORIGIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UURWERK          125 CHF /  130 € ZWITSERLAND 
STALEN KAST, SAFFIER KRISTAL            85 CHF /    89 € CHINA 
WIJZERPLAAT                          35 CHF /    36 € CHINA 
LEDEREN BAND, SLUITING            30 CHF /    31 € ITALY/CHINA 
ASSEMBLAGE            20 CHF /    21 € ZWITSERLAND 
EMBALLAGE            15 CHF /    16 € CHINA 
LOGISTIEK            15 CHF /    16 € ZWITSERLAND 
ONTWERP EN ONTWIKKELING            15 CHF /    16 € ZWITSERLAND 
TOTALE PRODUCTIEKOSTEN incl. btw              340 CHF /  355 € 
TOEKOMSTIGE WINKELPRIJS 
incl. btw (fixed multiplier 3.5)        1,190 CHF / 1,245 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LANCERINGSPRIJS incl. btw                     Vanaf 890 CHF / 930 € 
 
 

 
 
EEN ONVERSLAANBARE PRIJS-KWALITEIT-MAGIEVERHOUDING 
 
Rechtstreekse distributie, minimale toeslagen en transparantie inzake kosten, zijn enkele van de 
sleutelcriteria die het ons mogelijk maken de DAY41 aan te kunnen bieden tegen een prijs waar alle 
concurrenten hun tanden op stuk bijten. 
 
 
 

DE KRACHT VAN DE COMMUNITY 
 
In 2016 zette CODE41 de stoffige wereld van het horlogemaken op zijn kop door volledige 
transparantie te geven aangaande ontwikkeling, kosten en origine. Met de hulp van een solide, 



 

enthousiaste community en een crowdfundingcampagne kon CODE41 aan het eind van 2016 het 
mooie bedrag van 543,150 CHF bijeen brengen. Vandaag nemen ruim 300.000 leden deel aan dit 
geweldige avontuur, met als doel hoge kwaliteit horloges te creëren tegen eerlijke prijzen.  
 

 
OPRICHTER  
 
Geboren in Zwitserland, van Italiaanse ouders, is Claudio D’Amore (43) 
afgestudeerd als vormgever. Na bij zo’n 40 verschillende horlogemerken 
te hebben gewerkt (waaronder Tag Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, 
Eberhard en Hautlence), besloot Claudio om zijn eigen merk te lanceren 
om zijn passie voor horlogemaken te kunnen delen. Opgericht in 2016, 
bestaat CODE41 tegenwoordig uit 12 vaste werknemers en meer dan 
300.000 geregistreerde leden.  
 
 
__________________________________________________ 

CONTACT 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Switzerland 
Additionele info: Claudio D’Amore /  claudio@code41.com  / +41 21 312 81 34 
 
IMAGES: https://code41watches.com/nl/press/ 
DAY41-PROJECTPAGINA: www.day41.watch 
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