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1 juni jl. vond in Amstelveen een bijeenkomst plaats in het kader van 
Reality Check. Deze seminarserie organiseert GfK Retail and Technology 
in samenwerking met entertainmentvakblad Entertainment Business. 
Het centrale thema was deze middag: e-readers & e-books. Diverse 
professionals gaven hun visie en GfK zelf bracht (voor het eerst) het 
speelveld in kaart… 
 

 

Per e-reader zijn nu 
4 e-books verkocht 
 
 

De internetpenetratie is in Nederland de afgelopen tien jaar gestegen van 
24% naar 86%. Mede daardoor bestond in 2009 van alle consumenten-
omzet (bijna €28 miljard) ruim een vijfde uit online aangeschafte (fysieke 
en digitale) producten. GfK verwacht dat dit in 2015 de helft van het 
totaal zal zijn. De totale markt zal echter niet navenant stijgen, dus 
onlineverkopen zullen aandeel van de fysieke markt afsnoepen. 
 

Er zijn in Nederland tot nu toe 50.000 e-readers verkocht (waarvan 
ruim 23.000 in de periode januari-april 2010. Steeds meer merken 
brengen ze op de markt en steeds meer retailers verkopen ze.  
Van de iPad (die bij GfK onder de zogenoemde ‘webbooks’ valt) zijn 
er in de VS 1 miljoen verkocht in 28 dagen. Wereldwijd inmiddels 
zelfs 2 miljoen stuks. Webbooks (waarbij e-reading slechts één  
van de functionaliteiten is) zullen volgens GfK populairder worden 
dan e-readers. De verwachting is dat eind 2010 tweemaal zoveel 
webbooks verkocht zijn als e-readers. Naar schatting zullen 
250.000 mensen dit jaar een webbook  kopen. 

 
Nu al hebben e-readers en e-books bij 30% van de consumenten een 
goede naamsbekendheid. Van alle Nederlandse boekenkopers/-lezers 
bezit 3% nu een e-reader. 
Een en ander staat nog wel in de kinderschoenen. In de eerste vier 
maanden van 2010 werden 14,5 miljoen fysieke algemene boeken 
verkocht. In diezelfde periode gingen ruim 23.000 e-readers over de 
toonbank en 95.000 e-books, dus vier e-books per e-reader.  
De gemiddelde prijs van een e-book ligt rond de €11,-, ruim €2,-  
minder dan een papieren boek. 
Ook op het gebied van e-books weet de consument echter de niet-
betaalde content al te vinden. Uit een steekproef van GfK naar het aantal 
betaalde en niet-betaalde downloads van het boek Haar Naam Was Sarah 
blijkt de verhouding 1:20. Adoptie van e-books kan versneld worden door  
de prijs te verlagen.  

 

GfK presenteert als markt-
expert de eerste concrete  
verkoopcijfers van e-books en 
e-readers in Nederland in 2010. 
En wat vindt de consument 
van e-reading? Wat gebeurt 
er op het vlak van niet-
betaalde downloads? Is 
Nederland eigenlijk wel 
klaar voor het e-book? 

 

Maikel Verhaaren  
GfK Retail and Technology 

Complete rapport te koop 
De samenvatting hiernaast 
bevat slechts een klein deel van 
de essentiële informatie die GfK 
Retail and Technology voor dit 
seminar verzamelde. Daarvoor 
werd gebruikgemaakt van GfK 
TEMAX®, een index die trends 
in markten voor technische 
consumentengoederen in kaart 
brengt. Het complete rapport 
kan in PowerPoint-vorm worden 
aangeschaft voor € 199,-. 
 
Meer informatie? Neem contact 
op met GfK: 020 713 3000. 
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 Stefan Peters van GfK Intomart Buzz 
 
Sprak over tracking & social media. Wat zegt de consument op internet 
over e-reading? Hoe kan een fabrikant meten of zijn merk populair is?  
 
Peters begon met uit te leggen waarom sociale media zo belangrijk 
zijn: omdat word of mouth als betrouwbaar beschouwd wordt. 
Genoemd worden op weblogs, fora, enz. heeft dus waarde. 
 
Online posts over e-readers vertonen een explosieve stijging sinds 
december 2009, toen de iPad werd aangekondigd. 80,9% van alle 
posts over e-readers gaan momenteel over iPads. Dat neemt door  
de introductie van concurrerende apparaten wel iets af. 
Vaak worden in onlineberichten merken met elkaar vergeleken  
(vooral iPad en Kindle) en vragen consumenten elkaar via fora om 
aankoopadvies. Emoties die het meest voorkomen in posts zijn woede 
en teleurstelling. Opvallend is bijvoorbeeld, dat steeds negatiever 
gesproken wordt over de e-reader-functionaliteit van de iPad.  
Er zijn bedrijven (zoals T-Mobile en KLM) die specifiek op dit soort 
sentimenten inspelen. Webcare heet dat. 
 
Het meest besproken onderwerp op e-book-gebied is de prijs.  
Uit onderzoek van GfK Intomart blijkt dat de koopintentie van  
de Nederlandse consument voor e-readers/e-books niet groot is:  
slechts 7%. Bij vrouwen is die hoger dan bij mannen. Toch is de 
doelgroep niet goed te definiëren op basis van leeftijd en geslacht, 
maar kan de doelgroepbenadering beter gericht zijn op lifestyle. 
 
 
 
Enkele andere sprekers bij Reality Check e-readers & e-books: 

AGENDA 

David van Dantzig van Hardware Info 

Noemde als voordelen van digitaal lezen: het is efficiënter (gewicht, 
gemak), meer ‘entertaining’ dan fysieke boeken en biedt meer 
functionaliteiten. De batterijduur van moderne e-readers ligt inmiddels 
op weken (i.p.v. uren) en de scherpte van de beeldschermen benadert 
nu die van papier. 

Patrick Steenvoorden van het Centraal Boekhuis 

Vertelde dat CB tegenwoordig ook de dienst eBoekhuis biedt: fulfilment 
voor webwinkels op het gebied van e-books. Tot en met april dit jaar 
werden zo 77.000 e-books verkocht. De prognose voor heel 2010 ligt 
op 200.000 stuks. Sets (een aantal e-books voor één totaalprijs) zullen 
eind dit jaar 25% van het totaal uitmaken. 

Hidde van der Louw van bol.com 

Schetste dat bol.com sinds september 2009 meer dan 20.000 e-readers 
verkocht heeft en ruim 100.000 e-books. Belangrijke succesfactoren 
zijn: veel keuze in titels, goede marketing, gemak en aantrekkelijke 
prijzen. Bol.com wil ook de iPad gaan verkopen, maar Apple heeft een 
heel selectief distributiebeleid. 

Joost Nijsen van Uitgeverij Podium 

Noemde de iPhone app om e-books te kopen ‘een relatief succes’:  
van Komt Een Vrouw Bij De Dokter zijn 1000 stuks op deze manier 
verkocht, wat heel weinig is, aangezien het fysieke boek een million 
seller is. Nijsen stak expres scherp in door te zeggen dat Podium zou 
overwegen te stoppen met de verkoop van e-books. 

 

                         
 
 
 
 
 

 

QUOTE: 
“Partijen die verdwijnen, 

boden blijkbaar geen 
toegevoegde waarde” 

 
(uit gesproken column van  

advocaat Hans Bousie) 

http://www.gfkbenelux.nl/ 

Aankomende GfK-seminars 
of seminars met GfK-input: 
 
17 JUNI 2010 
AMSTELVEEN 
Miniseminar Internet 
Market Monitor 2010-2015 
Thema: Bricks on the move! 
 
24 JUNI 2010 
AMSTERDAM 
Emerce eTravel 2010 
Hét congres voor de reis-
branche met alle trends, insights 
en best practices online. 
 
NOVEMBER 2010 
AMSTELVEEN 
Reality Check Content  
On Demand 
Alle ins en outs rondom de 
opmars van digitale distributie. 
 
Meer informatie? 
Bel Sandra Zonneveld bij GfK: 
020 713 3000. Of mail haar: 
sandra.zonneveld@gfk.com 
 

VERDIEPING 
Over dit onderwerp zijn 

talloze artikelen verschenen. 
GfK beveelt een zeer 

lezenswaardig stuk aan, dat 
u treft door hier te klikken. 

http://www.bright.nl/tablet-nederland-snel-populairder-dan-reader



