Beginners handleiding cryptocurrency

Stap 1. Cryptovaluta kopen
1.1 Direct crypto kopen via iDeal op Bitvavo
Stap 1: Account aanmaken




Ga naar de website www.bitvavo.com
Klik midden in het scherm op AAN DE SLAG

Er verschijnt een Registratiescherm 1 U ontvangt een welkoms bonus: Verhandel €1000 zonder handelskosten.
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Vul alle lege velden in uit het onderstaande voorbeeld. Kies een sterk wachtwoord.

 r wordt een bevestigingsmail verstuurd. Klik in de bevestigingsmail op ‘Bevestig e-mailadres’. Klik daarna op
E
‘E-mailadres bevestigen’. Vervolgens klikt u op ‘doorgaan’, om de aanmaak van het account te bevestigen.



Log nu in met uw e-mailadres en wachtwoord.



Beantwoord de Additionele vragen en klik op doorgaan



U krijgt nu de optie om ‘Staking opbrengsten’ aan of uit te zetten. Staking opbrengsten levert een extra
rendement op (met een beperkt risico).



Kies voor Inschakelen of Uitschakelen en klik daarna op doorgaan

Tip! Voor extra beveiliging kunt u Two-Factor Authenticatie inschakelen
 Klik hiervoor in het Dashboard rechtsboven op uw naam en druk daarna op instellingen, vervolgens kiest u
voor ‘Two-Factor Authenticatie inschakelen’

Stap 2: Geld storten via iDeal
U kunt nu geld op uw account storten via het Dashboard.



Klik op de knop tegoed storten 2 en kies een betaalmethode.
Tip betaal met iDeal.

Stap 3: Uw eerste cryptocurrency kopen via iDeal op Bitvavo



Selecteer de cryptocurrency naar keuze vanuit het Dashboard. Klik
bijvoorbeeld op Bitcoin

Er opent zich een nieuw scherm. U kunt hier het gewenste aankoop bedrag
invullen. Na het invullen van het aankoop bedrag klikt u op ‘Kopen’
De order wordt direct verwerkt en de Bitcoin worden bijgeschreven op uw
rekening.



Wilt u gebruik maken van het geavanceerde 		
platform?



Klik dan op geavanceerd.
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1.2 Cryptovaluta aankopen met Bitcoin op Binance.com
Account aanmaken
De meeste altcoins kan je niet kopen met euro’s. Deze kan je met bitcoins op een altcoin exchange kopen. Er
bestaan talloze altcoin exchanges. Wij hebben de beste ervaring met Binance.



Ga naar www.binance.com. U ontvangt 5% korting.



Klik rechtsboven in het scherm op Inschrijven 1 en voer de gevraagde informatie 2 in.
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Je ontvangt een bevestigingsmail met een link om je account te activeren.
Bitcoin overmaken naar Binance
Om te kunnen handelen, moet je bitcoin of andere cryptovaluta naar je Binance account overmaken. Deze kan je op
de Binance Exchange omwisselen tegen cryptovaluta.
Klik rechtsboven in het scherm op Wallet 3 en kies in het uitklapscherm Exchange wallet. 4
Onderstaand scherm komt naar voren.



 ies welke cryptovaluta je wilt overmaken bij Zoek munt en klik op storting. Gebruik de afkorting van de
K
cryptovaluta, in dit voorbeeld gebruiken wij Bitcoin (BTC).



Kopieer het BTC deposit address.



Verstuur de bitcoins naar Binance vanuit een externe wallet. 5
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Buy the
dip

Aan de slag met de Exchange



Klik linksboven op de homepagina van Binance op Exchange. 1



Kies in het uitklapscherm voor Basis of Gevorderd.

Let op: om actief te kunnen handelen raden wij de Gevorderde-versie aan. Voor een snelle aankoop is de Basis-versie
voldoende. In onderstaande afbeelding wordt de Basis-versie getoond.
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Cryptovaluta opzoeken



 ul rechtsboven in het scherm de tickercode in van de gewenste cryptomunt (Bijvoorbeeld Eth 2 voor
V
Ethereum).

In dit voorbeeld betaal je 0.056138 Bitcoin per Ethereum. 3
Alle cryptovaluta hebben doorgaans een notering in Bitcoin. De getoonde koersen betreffen dus de prijs van één
coin of token uitgedrukt in Bitcoin. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om tegen een Ethereum notering of
USDT (cryptovaluta variant van de USD) te handelen.
Tip: indien je de tickercode niet weet, dan kan je deze opzoeken op coinmarketcap.com. Als de gewenste tickercode
geen zoekresultaat geeft, betekent dit dat Binance deze niet aanbiedt.
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Het orderboek aflezen
In de linkerkolom van de Exchange zie je het Orderboek.
 e groene orders betreffen alle Bids 4 (kooporders) en de rode betreffen alle Asks 5 (verkooporders).
D
Het verschil tussen de hoogste Bid en de laagste Ask wordt de Bid/Ask spread genoemd. In onderstaande
afbeelding: 0.056140/0.056199.
Amount (ETH) betreft de hoeveelheid Ethereum die er wordt geboden/aangeboden voor een bepaalde prijs. In
onderstaande afbeelding zie je dat er 5.83 ETH 6 geboden wordt tegen een prijs van 0.056140 en 24.596 ETH 7
aangeboden wordt tegen een prijs van 0.056199.
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Let op: een belangrijk aandachtspunt op iedere Cryptovaluta Exchange is het orderboek. De liquiditeit is niet te
vergelijken met bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Er wordt aanzienlijk minder gehandeld, dit maakt het risico op een
slechte uitvoering groter. Voordat je een order verstuurt, kijk je dus goed in de tabel Amount of er wel genoeg Bid/
Ask-volume aanwezig is. Om tegen de gewenste prijs te kopen of te verkopen raden wij je aan te allen tijde gebruik
te maken van ‘limit’ orders en nooit van ‘market’ orders.

Orders aanmaken
Voorbeeld: Je wilt voor 1 Bitcoin aan Ethereum kopen. Voor 1 Bitcoin krijg je 17.793 Ethereum.



Zet het ordertype op Limit. 1



Vul een ETH/BTC koers in. In dit voorbeeld gebruiken we 0.056199. 2



Vul de gewenste Hoeveelheid BTC 3 in waarvoor je Ethereum wilt aankopen.



Klik op Buy ETH. 4
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Tip: zodra je op een Bid/Ask-order klikt uit het orderboek, zal er automatisch een prijs en hoeveelheid ingeladen
worden. Dit voorkomt slordigheidsfouten en ongewenste uitvoeringen.

FUD

“Fear,
Uncertainty
and Doubt”

Stap 2. Wallets voor cryptovaluta
2.1 Verschillende wallets
Een wallet is een digitale portemonnee waar je cryptovaluta kunt opslaan. De meeste cryptovaluta hebben een eigen
wallet. Er bestaan ook combinatiewallets waarin je verschillende soorten cryptovaluta kunt opslaan.
In dit hoofdstuk bespreken we Bitcoin-wallets, ERC20-wallets en Combinatie-wallets en de websites/programma’s
waar wij de beste ervaring mee hebben (dikgedrukt in onderstaande tabel).
We bespreken Exchange-wallets in hoofdstuk 2.

Bitcoin-wallet

ERC20-wallet

Combinatie-wallet

Exchange-wallet

Hardware-wallet

Blockchain.info

Myetherwallet.com

Exodus.io

Bitfavo.com

Ledger

Electrum.org

Metamask.io

Jaxx.io

Binance.com

Trezor

Bitcoincore.org

Parity.io

Coinomi.com

Coinbase.com

Keepkey

BITFOLIO

BITFOLIO

BITFOLIO

2.2 Blockchain.info voor Bitcoin
Wallet aanmaken



Ga naar de website blockchain.info.



Klik rechts bovenin het scherm op Sign Up.

1
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Er verschijnt een nieuw scherm met Create your Wallet.

2



Vul alle lege velden in zoals in het onderstaande voorbeeld.



 ies een sterk wachtwoord. Hiervoor kunt u eventueel een wachtwoord generator raadplegen.
K
passwordsgenerator.net.

2

Er wordt een bevestigingsmail verstuurd. Hierin wordt uw Wallet-ID 3 weergegeven. Deze Wallet-ID gebruikt u in
combinatie met uw wachtwoord wanneer u inlogt op Blockchain.info.
Let op: dit is niet uw Bitcoinadres.



Klik op Yes, This Is My Email om de aanmaak van je wallet te bevestigen.

3
Je bent nu ingelogd en ziet het Dashboard 4 voor je.
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5
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USD PAX, Bitcoin, Ethereum & Bitcoin cash, Stellar

6



Veiligheidscentrum

7



Verzenden

8



Ontvangen

Don’t trust.
Verify

Bitcoins ontvangen
Klik op Request 1 om bitcoins te ontvangen. Er verschijnt een Persoonlijk bitcoinadres. 2
Dit adres blijft altijd van jou.
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Let op: vanwege privacy- en veiligheidsredenen maakt blockchain.info voor iedere transactie een nieuw adres voor
je aan. Wanneer je in de toekomst nogmaals op ontvangen klikt, verschijnt er daarom een ander bitcoinadres. Eerder
gebruikte bitcoinadressen blijven echter ook altijd te gebruiken.
Bitcoins verzenden



Klik op Send 1 om bitcoins te verzenden.

Het onderstaande scherm komt tevoorschijn.
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FOMO
“Fear of
missing out”



Kopieer het bitcoinadres van de wallet waar je de bitcoins naar wilt verzenden en plak dit adres in de balk To. 2

Let op: een onjuist adres kan zorgen voor permanent verlies van je bitcoins.



Voer nu het gewenste Bedrag 3 in.

U kunt voor je eigen administratie een Beschrijving 4 toevoegen. Doorgaans kan je de transactiekosten op
Regular 5 laten staan. Als het druk is op het netwerk kan je transactie er soms wat langer over doen.



Klik vervolgens op Continue. 6

Er verschijnt een scherm waarin de gegevens van de transactie nog eens worden herhaald. Controleer of deze juist
zijn en klik vervolgens op Send.
Back-up regel aanmaken
Maak een back-up regel van je wallets, zodat je niet afhankelijk bent van Blockchain.info en je te allen tijde de
controle over je bezittingen houdt.



Ga naar Veiligheidscentrum. 1



Klik op Back-up Backup Phrase 2 en klik op Backup Funds.

Let op: Print 3 deze woorden uit en houdt deze te allen tijde privé. Je kan deze ook opschrijven door op
Backup Funds 4 te klikken.

3

4



Noteer de 4 woorden en klik op Next 4 words 5 tot je in totaal 12 woorden genoteerd heeft.

5



Klik bij de laatste stap op Finish & Verify om verder te gaan.

Er wordt gevraagd om 4 woorden in te vullen die bij het betreffende nummer horen. Zie onderstaande afbeelding
als voorbeeld.



Vul deze in en klik op Confirm.

6

6
Je ziet een groen vinkje met de mededeling U heeft een Back-up gemaakt van uw
herstelregel als de back-up succesvol is uitgevoerd.

Bescherm
uw
account

2.3 MyEtherWallet voor Ethereum
Wallet aanmaken en inloggen
Wallet aanmaken



Ga naar myetherwallet.com.

Zodra de website zich opent, krijg je de mogelijkheid om een wallet aan te maken. Klik op Create a New Wallet.



Kies optie By Keystore file. Vul hier een sterk wachtwoord in en klik op next. 1

1



Sla je Keystore File 2 op.

Let op: zet dit bestand op een USB stick.

2

Inloggen
Elke wallet is beveiligd met een unieke Private Key. De Keystore file is een cryptografisch versleuteld bestand met
uw Private Key, deze is beveiligd met het wachtwoord dat je bij stap 1 hebt opgegeven. Sla dit bestand goed op!

3

Nadat je je de Keystore file hebt opgeslagen, kan je op de hoofdpagina van de website je wallet unlocken. Klik op
Access My Wallet. 3
Je krijgt een aantal mogelijkheden te zien om toegang te krijgen tot je wallet. We raden je aan de Keystore File
selecteren. Er wordt gevraagd om de Wallet file en het Wachtwoord. 4
Tip! Sla het adres op zodat je niet eerst hoeft in te loggen om je adres te zien. Daarmee beperk je ook het risico op
phishing van uw wallet.

4

ALTCOIN
“Elke andere
cryptocurrency
naast Bitcoin”

Ethereum of Ethereumtokens verzenden
Om Ethereum of Ethereumtokens te verzenden, handel je als volgt:



Klik op Send links in het menu. Controleer bij Type dat je wel Ethereum verstuurd. 1

Let op: dit moet een Ethereum-adres zijn.



Voer de gewenste hoeveelheid Ethereum of Ethereumtokens in bij Amount. 2



Voer het Ethereum-adres in waar je naar wilt versturen. 3



Voor een gemiddelde transactie is 40.5 Gwei (regular) voldoende. 4



Houdt een Gas Limit 5 aan van grofweg 150,000 voor Ethereumtokens en minimaal 21,000 voor
Ethereum.



Houdt een Gas Price (Gwei) aan van minimaal 40.

Let op: hoe hoger de transactiekosten, hoe eerder de transactie wordt verwerkt. Wat je teveel hebt betaald aan ‘Gas’
(transactiekosten), wordt automatisch teruggestort op je Ethereumadres.
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Klik op Send Transaction. 6

Er verschijnt een overzichtspagina van je transactie.



Controleer of alles klopt en klik op Send Transaction.

Ethereum of Ethereumtokens ontvangen
Ontvangen
Om Ethereum of Ethereumtokens te ontvangen handel je als volgt:



Stuur je Ethereum Account Address aan de verzendende partij. Niet de private key (!)

De verzendende partij doorloopt dezelfde stappen als bij het verzenden van Ethereum of Ethereumtokens (zie 1.3.2).
Tokens inzien



Aan de rechterzijde vindt je onderstaande balk. Hier zijn uw Ethereum tokens te vinden, die op hetzelfde
adres staan als je Ethereum zelf.

Let op: dit is wat anders dan je Ethereum Balance. Deze vindt je boven je Ethereum-adres rechtsboven aan de
pagina.
Via Etherscan.io vindt je alle in- en uitgaande transacties terug.

MetaMask webbrowser extensie
Account aanmaken
MetaMask is een Ethereum webbrowser extensie die fungeert als een Ethereum wallet. Je kan je Private Key van
bijvoorbeeld MyEtherWallet importeren op Metamask of via Metamask een nieuwe wallet aanmaken.
MetaMask is veiliger dan inloggen op MyEtherWallet via uw JSON file of Private Key omdat je het risico op
phishing beperkt.



Ga naar metamask.io via Google Chrome.

1

1



Klik op Get Chrome Extension. 2

2



Klik op Toevoegen aan Chrome.



Klik op Extensie toevoegen.

3

Er wordt een MetaMask extensie in uw Google Chrome browser gezet. Deze is rechts bovenin het scherm te zien.



Klik op het MetaMask logo.



Klik op Get Started en daarna op Create a Wallet. 4
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Maak een wachtwoord aan.
Er verschijnt een regel met twaalf woorden zoals in onderstaande afbeelding. Bewaar deze veilig door ze op
te schrijven of op een USB-stick te plaatsen. Klik op Next 4 en voer de woorden correct in.

Op MetaMask kan je Ethereum accounts importeren zoals een wallet die je hebt aangemaakt bij MyEtherWallet.



Klik rechts bovenin het scherm op het Vosje in de Chrome browser. 1



Klik rechtsboven in het menu op de cirkel en daarna op Import Account. 2

Er wordt gevraagd om Select Type. 3 U kunt kiezen tussen Private Key en JSON file.



Kies de Private Key of JSON file die u heeft verkregen bij MyEtherWallet. 4



Klik op Import. 5

Het account wordt nu geïmporteerd en is te zien door weer rechtsboven op het vosje te klikken.
Let op: u kunt alleen transacties verzenden vanaf het Main Network.
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2.4 Exodus voor combinaties van cryptovaluta
Wallet aanmaken



Ga naar de website exodus.io.



Klik rechtsboven in het scherm op Download. 1

1

Er verschijnt een scherm waar je de keuze kunt maken tussen Windows (64-Bit), Mac of Linux.



Ga naar Downloads op je computer.



Dubbelklik op het bestand om Exodus te installeren op je computer.

De verschillende opties
Als je het programma opent, zie je in de linkerkolom een aantal opties. We bespreken de belangrijkste.
Portfolio: Je huidige cryptovaluta balansen. Je kan verschillende soorten cryptovaluta opslaan.
Wallet: hiermee verstuur of ontvang je cryptovaluta.
Exchange: hiermee kan je Bitcoin omzetten in bijvoorbeeld Ethereum.
Backup: hiermee maak je een back-up van je wallet.
Let op: maak altijd een back-up! Je kan je cryptovaluta permanent verliezen als je geen back-up hebt gemaakt en je
computer kwijt of onherstelbaar beschadigd raakt.
Het maken van een back-up



Stort je eerste cryptovaluta op de Exoduswallet.



Klik op Wallet 1 om cryptovaluta te versturen of te ontvangen.



Kies welke cryptovaluta je wilt ontvangen. We gebruiken in dit voorbeeld Bitcoin. 2



Klik op Receive 3 (ontvangen).

1

2

3



Klik op het Plusje 4 om het adres te kopiëren.



 aak de bitcoins over vanaf bijvoorbeeld Bitonic of Gdax door het adres daar te plakken (zie hoofdstuk 2:
M
Cryptovaluta aankopen).

4



Maak nu een Back-up. 5



Voer een Sterk wachtwoord 6 in en klik op Next. 7 Je kan hier eventueel een password generator voor
raadplegen.



Herhaal het door jou ingevoerde wachtwoord.
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Je ziet twaalf woorden als back-up bij stap 3. 8 Hiermee kan je je wallet herstellen wanneer je computer kwijt of
onherstelbaar beschadigd raakt.
Let op: print deze woorden uit en houd deze te allen tijde privé (je kunt deze ook opschrijven).



Voer bij stap 4 een e-mailadres in om het proces af te sluiten en een back-up van je wallet te maken.
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HODL
“Hold on for
dear life”

Hoewel bij de samenstelling van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie
(na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Bitfolio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die uit het gebruik van
gegevens uit deze handleiding zou kunnen voortvloeien.

“An investment in knowledge
pays the best interest.”
Benjamin Franklin
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www.bitfolio.nl

