
23 Oktober 2019 

CODE41 Haute Horlogerie – Het Zwitserse merk kondigt de 
lancering aan van een tweede limited edition X41 op 30 
oktober 2019! 
 
In navolging van de voorverkoop van de eerste 700 horloges afgelopen maart (500 Creator Editions 
en 200 van de standaard serie), heeft het merk CODE41 aangekondigd dat een nieuwe limited 
edition-serie van 300 horloges in de voorverkoop gaat op 30 oktober 2019. Het is voor de vele 
duizenden die de laatste 6 maanden op de wachtlijst hebben gestaan, een droom die werkelijkheid 
wordt! 
 
Toen de voorbestelling van start ging op de CODE41-website om 15.00 uur op 12 maart 2019, 
haastten honderden liefhebbers zich om één van de eerste 500 stuks van de X41 te reserveren. In 
minder dan 3 uur, stond de teller op ruim 1,000.000 euro in verkopen, tot bijna 2,000.000 euro na 
48 uur! De gok betaalde zich dus meer dan uit voor deze jonge, Zwitserse start-up, wiens ambitie ligt 
bij het aanbieden van een stukje Haute Horlogerie voor minder dan 5,500 euro. 

BETEKENT DIT SUCCES NIEUWE KANSEN VOOR DE ZWITSERSE HORLOGE-
INDUSTRIE?  

Verre van slechts een tijdelijke buzz, blijkt de publieke interesse in het X41-project voor de lange 
termijn te zijn. Sterker, in de maanden volgend op de eerste editie, groeide het aantal leden op de 
X41-wachtlijst gestaag en staat momenteel op ruim 3000. 
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Deze publieke interesse in de X41 en recente cijfres van de Zwitserse horloge-industrie laten zien dat 
groeikansen voor het Zwitserse horlogemaken binnen handbereik ligt. 

De laatste cijfers gepubliceerd door de Zwitserse horlogefederatie, bevestigen dat de vraag in het 
segment van horloges onder 5000 euro, de meeste concurrentie ondervindt van buitenlandse 
merken. Echter, de Zwitserse high-endsector lijkt momenteel sterk in de schoenen te staan, mede 
dankzij de moeilijkheid om de expertise, voor het produceren van complexe klokwerken, te imiteren. 

En heeft het succes van het X41-project het bestaan van een vraag naar exemplaren van Haute 
Horlogerie voor onder 5000 euro, bewezen? Zo ja, dan kan de Zwitserse horloge-industrie zijn 
unieke concurrentievoordeel op dit gebied gebruiken om delen van een marktsector, die grotendeels 
door buitenlands aanbod wordt gedomineerd, terug te winnen. 

Op 30 oktober 2019 zal CODE41 de tweede, genummerde editie van zijn X41-horloge lanceren. Dit 
wordt een cruciale test om het al dan niet bestaan van een vraag naar Haute Horlogerie-producten 
bevestigen in een sector waarin het tot dusverre grotendeels afwezig was. 
 

 

 

 

 



 

 
 
WAT MAAKT HET X41-PROJECT ZO UITZONDERLIJK? 

• De mogelijkheid om een stukje Haute Horlogerie te dragen, dat de meest diepgaande 
Zwitserse expertise accentueert, en dat tegen een onverslaanbare prijs 

• Klokwerk volledig ontworpen, gefabriceerd en geassembleerd in Zwitserland  
• Exclusieve architectuur en ontwerp, exclusief voor de CODE41-gemeenschap  
• Ieder component, behalve het balanswiel, is specifiek geproduceerd voor CODE41 
• Exclusief periferisch oscillerend gewicht, een techniek die slechts enkele merken beheersen  
• Verkoopprijs van minder dan 5,500 euro, daar waar vergelijkbare modellen 20,000 euro 

kosten, en in sommige gevallen zelfs meer  
• Onverslaanbare prijs-kwaliteit-magieverhouding  

HORLOGEMAKEN OP HOOG NIVEAU  

Het X41-klokwerk illustreert de superieure expertise die Haute Horlogerie belichaamt. Elk 
component is geproduceerd in Zwitserland, op aanvraag en exclusief voor de CODE41-gemeenschap. 
De afwerking en assemblage worden met de hand gedaan. De tijd wordt direct van het klokwerk 
afgelezen, zonder wijzerplaat, om de magie van deze mechanische kunstwerken volledig te 
accentueren. Pure horlogekunst. 

IS DE X41 ‘SWISS-MADE’? 

Voor een horloge om als ‘Swiss-made’ te worden beschouwd, moet tenminste 60% 
van de waarde van Zwitserse afkomst zijn. Het X41-project komt uit op 90%, en 
voldoet dus ruimschoots aan deze vereisten. Een dergelijke kwantiteit aan 
Zwitserse onderdelen is uiterst zeldzaam! En toch is deze verwijzing nergens op 
een X41-horloge terug te vinden, omdat CODE41 altijd tegen dit misleidende label 
is gekant. 

VOLLEDIGE TRANSARANTIE 

Met zijn TTO-label, dat staat voor Total Transparency on Origin, neemt CODE41 transparantie als 
middelpunt van zijn aanpak. Hier zijn de productiekosten, herkomst van ieder component, en van 
ieder proces:   
 
COMPONENT / PROCESS   COST  ORIGIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOVEMENT    1,620 CHF / 1,435€ SWITZERLAND 
TITANIUM CASE, TRANSPARENT BACK    145 CHF /     128€ CHINA 
LEATHER STRAP, DEPLOYMENT CLASP       30 CHF /       26€ ITALY/CHINA 
ASSEMBLY         30 CHF /       26€ SWITZERLAND 
PACKAGING         25 CHF /       22€ CHINA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL (EX-TAX)    1,850 CHF / 1,637 € 
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WAT IS HET GEHEIM ACHTER ZO’N LAGE PRIJS? 

Haute Horlogerie wordt meestal geassocieerd met luxe. Dit laatste staat synoniem aan 
onbereikbaarheid, sociale status, en zelfs praalzucht. Deze subjectieve criteria hebben helaas de 
neiging om prijzen naar kunstmatig hoge niveaus te stuwen. 

Voor het X41-project, en overigens voor al zijn projecten, heeft het CODE41-team zich gefocust op 
objectieve waarden zoals hoge kwaliteit en superieure expertise. De productiekosten en winstmarges 
die nodig zijn om het project om rendabel te maken, worden duidelijk uitgelegd. 

De verkoopprijs is niet het resultaat van marktpositionering, maar meer een afspiegeling van de  
werkelijke productiekosten. Modellen die vergelijkbaar zijn met de X41 kosten vaak 20,000 euro, en 
soms zelfs meer! Velen malen meer dan de 5,500 euro die voor exceptionele project wordt gevraagd. 

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 260.000 geregistreerde leden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
CONTACT 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland 
Additionele info: Claudio D’Amore / claudio@code41.com 
+41 79 705 56 70 
 
HIGH-RESOLUTION IMAGES:  https://code41watches.com/nl/press/ 
X41-PROJECTPAGINA:  www.x41.watch 
_________________________________________________________________ 
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