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Bekijk de video: https://youtu.be/BX7E2TKw7lg

https://youtu.be/BX7E2TKw7lg
https://youtu.be/BX7E2TKw7lg


Een tech startup die 
digitaal lezen beter maakt 
— Niels (CEO) is auteur van boeken & games, 

onderzoekt digitaal lezen sinds 2013 
— Lennart (CTO) is designer en developer, 

maakt apps sinds 2008 
— Opgeteld 4 decennia ondernemer 
— Immer opgericht in 2020, inmiddels bijgestaan door 

2 engineers, 3 creatieven, 2 marketeers



Vergezicht 
Onze missie: een winstgevend en sociaal bedrijf 
zijn dat de beste leestechnologie ontwikkelt, om 
meer mensen te helpen meer te lezen 
— Lezen op de telefoon aanzienlijk verbeteren 

voor bestaande telefoonlezers 
— Traditionele lezers ervan overtuigen dat de 

telefoon een waardig leesapparaat is 
— Niet-lezers aantrekken door telefoonlezen in 

een nieuw medium te veranderen, ten 
behoeve van SDG 4



Huidige app



Immer 1.0 
— Oktober 2020 
— 10 uitgevers, 250 boeken 
— Veel pers, Apple app van de dag 
— 10.000 downloads 
— Onderzoek met Radboud: 

verbeterde leeservaring 
— Renew the Book Innovation 

Award 2021



Immer 1.9 
— Februari 2022 
— Duizenden boeken 
— Aangesloten op CB 
— ContentShift 

Accelerator 2022 
finalist (uitslag in 
oktober)



BOEKEN 
VIA CB

SEMANTIC 
BOOK ENGINE

IMMER 
BOEKEN

OPTIMALISEER

ANALYSEER

CONVERTEER



Hoe werkt het? 
— Overeenkomst via CB (vraag je 

accountgroep) 
— Titels beschikbaar stellen 
— 40% korting inclusief afdracht aan 

Apple en Google 
— Meer info: https://immer.app/publisher 
— Vragen?

https://immer.app/publisher


Toekomstige app



Wat we zien 
gebeuren 
Mensen lezen steeds meer lange teksten 
op de telefoon, waaronder boeken 
Niemand vindt die leeservaring fijn 
Digitaal lezen heeft zich niet 
ontwikkeld zoals onze apparaten en 
andere media

De tekst is te 
klein!

Waar ben ik 
in het boek?

Ik haat in- en 
uitzoomen

Notities 
maken is 
priegelig!

Dit 
voelt niet 

smartphone-
achtig



Immer maakt 
’s werelds beste 
telefoonleeservaring 
— Immersie: Tekst oogt en voelt heerlijk, 

wat helpt om snel te focussen 
— Begrip: We vergroten het begrijpen 

en onthouden van wat je leest 
— Sociaal: Lezen gaat viral



https://immer.app/reader

https://immer.app/reader


Upload je bestaande 
e-books (later: winkel)

Elk boek wordt een 
Immer-boek

Kies de leesstijl die 
bij je past



Sessies zijn nu 
optioneel

Reflecteer met het 
sessieverslag

Maak makkelijker 
aantekeningen



Volg je favoriete 
auteurs

Lees samen met 
anderen

Vind soortgelijke 
boeken



Neem contact op 
Niels ’t Hooft 
MEDE-OPRICHTER & CEO 
niels@immer.app 
+31 6 3486 1926

—  
Short for ‘immersive’,  

Dutch for ‘always’
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