
 

 

Persbericht 
 

Nederlandse App Publisher start crowdfunding campagne voor acquisitie 
 
Amsterdam, 11 september 2014. Online App Publisher SellanApp biedt Appreneurs een 
platform voor het publiceren van apps; van ontwerp tot promotie. SellanApp brengt 
creatieven, ontwikkelaars, investeerders en app promotors uit de hele wereld samen om 
ideeën voor mobile apps te transformeren tot succesvolle applicaties. Via crowdfunding 
platform Symbid krijgen mensen nu de kans te investeren in SellanApp ter financiering 
van haar groeistrategie. Onderdeel hiervan is de acquisitie van een buitenlandse partner. 
 
SellanApp 
SellanApp is dé online App Publisher die creatieven, investeerders, ontwikkelaars en app 
promotors bij elkaar brengt om iOS apps te ontwerpen, ontwikkelen, financieren, publiceren en 
te promoten. SellanApp lanceerde in haar korte bestaan al meer dan 50 succesvolle apps in de 
App Store. Op dit moment zijn ruim 15.000 gebruikers uit meer dan 70 landen aangesloten bij 
het online platform. 
 
Achtergrond 
Het idee voor SellanApp kwam in 2011 tot leven. Aernoud Dekker (45) deelde vol trots op 
Facebook dat hij zijn eerste iPhone app had geprogrammeerd. Hij kreeg tientallen enthousiaste 
reacties van vrienden met app-ideeën. Dekker bedacht toen het online app publishing platform 
SellanApp. In Milan Bovenkamp (26) zag hij een compagnon die hem op alle vlakken kon 
aanvullen. 
 
SellanApp is een crowdfunding platform dat zichzelf blijft crowd funden. ‘We practice what we 
preach en hebben het concept bewezen door een volwassen platform op te bouwen’. Naast de 
financiering voor een strategische acquisitie, wordt de investering ook gebruikt voor de 
verplaatsing van haar operatie naar Singapore waar zij nóg grotere groeikansen ziet door een 
beter investeringsklimaat en een brug naar Azië. 
 
Met een minimale investering van 20 euro is men al aandeelhouder in de snelgroeiende online 
app uitgever die bewezen heeft schaalbaar te zijn.  ‘Vóór en dóór de community ’ en ‘iedereen 
kan eigenaar worden’ zijn dan ook de centrale gedachten achter deze manier van crowdfunding. 
https://symbid.com/ideas/5935-sellanapp-growth-acquisition 
 
Ondernemers 
Initiatiefnemer van SellanApp, Dekker, is geen onbekende in de online wereld. In 1992 was hij 
één van de grondleggers van het commerciële internet in Nederland. Hij is een ondernemer pur 
sang: van het oprichten van internetbedrijven en financiële dienstverleners tot een 
bittergarnituur bezorgservice. Maar het begon allemaal als 14-jarige jongen die gek was van het 
programmeren van games. “Aernoud maakte de games en ik speelde ze’’, vertelt van den 
Bovenkamp, medeoprichter van SellanApp. Van den Bovenkamp speelde online games in de top 
van de Benelux, zette meerdere bedrijven op tijdens zijn studie en is tegenwoordig 
gespecialiseerd in communities, zowel offline als online. Vorig jaar is Milan uitgeroepen door 
Sprout als één van de beste jonge ondernemers onder de 25. Deze samenwerking van expertises 
sluit haarfijn aan op de visie van SellanApp: Een platform bieden voor communities om 
gezamenlijk apps te realiseren.  
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