
 
 

Stappenplan VR app met cardboard 

google cardboard versie 2.0 

 

Stap 1 

Controleer of je telefoon aan de minimale vereiste voldoet. 

Voor het gebruik van de VR app met de cardboard zijn er eisen gesteld aan de telefoon die je gebruikt 

en de versie van het besturingssysteem. Dit verschilt per merk telefoon. Voor de twee grote merken 

zijn hieronder de minimale vereisten vastgelegd.  

Apple:  Compatibel met iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 

7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR. IOS 

besturingssysteem: Vereist iOS 10.0 of nieuwer. 

Samsung: Compatibel met  Samsung S4 en hoger 

Android besturingssysteem : Android versie 5.0 en hoger  

Stap 2 

Installeer de Vertical APP via Play store of App store (zoektermen: VR, Vertical, Sloterdijk, Heijmans, 

AmsterdamVertical, Amsterdam) 

Stap 3 

Zorg voor het openen van de App dat de telefoon is verbonden met internet. 

Stap 4  

Open de Vertical App, open daarna in het menu de VR experience Vertical en kies dan een View (bv 

Vertical oostzijde).  

Stap 5  

Kantel de telefoon zodat je een horizontaal beeld krijgt. Je kunt dan al draaiend met de telefoon 

rondkijken in de 360graden view. Als je op een pijltje klikt dan ga je naar een volgende 360 graden 

view. 

Stap 06  

Haal de google cardboard uit de omhulling en vouw de google cardboard volgens de instructies. 

Stap 07  

Druk op de telefoon op het cardboard icoontje rechtsonder in de hoek. Nu kunnen er drie scenario’s 

ontstaan: 



> Bij het eerste gebruik vraag de app om een viewer te selecteren. Scan dan onderstaande QR code. 

Het beeld op de telefoon zal in twee delen worden opgesplitst. Plaats de telefoon in de cardboard 

houder. De viewer is nu klaar voor gebruik.  

> Als je vaker een viewer hebt gebruikt dan heeft de telefoon al een standaard instelling. Plaats de 

telefoon in de cardboard houder. Kijk in de cardboard viewer of het beeld klopt. Heb je scherp beeld 

(je ziet niet dubbel) dan is de viewer klaar voor gebruik.  

> Als je vaker een viewer hebt gebruikt dan heeft de telefoon al een standaard instelling. Plaats de 

telefoon in de cardboard houder. Kijk in de cardboard viewer of het beeld klopt. Heb je geen scherp 

beeld (je ziet alles dubbel) haal de telefoon dan uit de houder en klik op het tandwiel rechtsboven in 

de hoek. Kies daarna de optie Switch viewer en scan de onderstaande QR code.  Plaats de telefoon 

weer in de cardboard houder. De viewer is nu klaar voor gebruik.  

Stap 08  

Navigeer door de verschillende 360 graden views door gericht naar een pijltje te kijken. Hier zal nu een 

vlakje verschijnen met daarin de naam van de volgende 360 graden view. Blijf hiernaar kijken en druk 

rechtsboven op je cardboardbril op de knop. Hij gaat nu de volgende view laden (dit duurt even). 

Vanuit deze view kun je op dezelfde manier weer verder.  

  



 

 

Handleiding VR app met eigen VR bril 

 

Stap 1  

Controleer of je telefoon aan de minimale vereiste voldoet. 

Voor het gebruik van de VR app met de cardboard zijn er eisen gesteld aan de telefoon die je gebruikt 

en de versie van het besturingssysteem. Dit verschilt per merk telefoon. Voor de twee grote merken 

zijn hieronder de minimale vereisten vastgelegd.  

Apple:  Compatibel met iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 

7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR. IOS 

besturingssysteem: Vereist iOS 10.0 of nieuwer. 

Samsung: Compatibel met  Samsung S4 en hoger 

Android besturingssysteem : Android versie 5.0 en hoger  

Stap 2  

Installeer de Vertical APP via Play store of App store (zoektermen: VR, Vertical, Sloterdijk, Heijmans, 

AmsterdamVertical, Amsterdam) 

Stap 3  

Zorg voor het openen van de App dat de telefoon is verbonden met internet. 

Stap 4  

Open de Vertical App, open daarna in het menu de VR experience Vertical en kies dan een View (bv 

Vertical oostzijde).  

Stap 5  

Kantel de telefoon zodat je een horizontaal beeld krijgt. Je kunt dan al draaiend met de telefoon 

rondkijken in de 360graden view. Als je op een pijltje klikt dan ga je naar een volgende 360 graden 

view. 

Stap 6  

Pak je VR bril en kijk of je een QR code kunt vinden op de bril en/of verpakking. (als dit niet het geval is 

dan kun je deze eventueel opzoeken op de site van de leverancier) 

Stap 7  

Druk op de telefoon op het cardboard icoontje rechtsonder in de hoek. Nu kunnen er drie scenario’s 

ontstaan: 



> Bij het eerste gebruik vraag de app om een viewer te selecteren. Scan dan de in de vorige stap 

gevonden QR code. Het beeld op de telefoon zal in twee delen worden opgesplitst. Plaats de telefoon 

in de VR bril. De VR bril is nu klaar voor gebruik.  

> Als je vaker een viewer en/of VR bril hebt gebruikt dan heeft de telefoon al een standaard instelling. 

Plaats de telefoon in de VR bril. Kijk in de VR bril of het beeld klopt. Heb je scherp beeld (je ziet niet 

dubbel) dan is de viewer klaar voor gebruik.  

> Als je vaker een viewer en/of VR bril hebt gebruikt dan heeft de telefoon al een standaard instelling. 

Plaats de telefoon in de VR bril. Kijk in de VR bril of het beeld klopt. Heb je geen scherp beeld (je ziet 

alles dubbel) haal de telefoon dan uit de houder en klik op het tandwiel rechtsboven in de hoek. Kies 

daarna de optie Switch viewer en scan de in de vorige stap gevonden QR code. Plaats de telefoon 

weer in de VR bril. De viewer is nu klaar voor gebruik.  

Stap 8  

Navigeer door de verschillende 360 graden views door gericht naar een pijltje te kijken. Hier zal nu een 

vlakje verschijnen met daarin de naam van de volgende 360 graden view. Afhankelijk van je bril kun je 

nu door gebruik van een knop op de bril doorklikken naar de volgende view. Als deze knop niet 

aanwezig is dan is de enige mogelijkheid om verder te gaan door de telefoon uit de houder te nemen 

en dan handmatig  naar de volgende view te klikken.   


