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Handleiding Bitcoin kopen
Waarschuwing: gebruik altijd geld dat je niet direct nodig hebt en beschouw
het als ‘leergeld’ of ‘speelgeld’. Start altijd met een klein bedrag, bijv. €100
euro. Cryptocurrencies is een zeer nieuwe en dus volatiele markt. Er is veel
geld te verdienen, maar ook te verliezen! Koersen kunnen van de ene op de
andere dag ineens instorten, wees hiervan bewust.
Deze handleiding is bedoeld voor mensen die via vrienden, familie gehoord of ergens
iets gelezen hebben over bitcoins en hier ook mee willen starten. Kortom: een
handleiding voor de absolute beginner.
De handleiding bestaat uit twee delen:
1. Een gratis account aanmaken bij Bitvavo
2. Geld storten
3. Bitcoin kopen

Kijk op www.bitcoinkopen.nu voor de laatste versie van deze handleiding!

1. Bitcoin kopen
Let op: bij de meeste bedrijven waar je bitcoins kunt kopen, dien je een kopie van je
paspoort of identiteitsbewijs te uploaden en je rekening te verifiëren. Zorg dat je je
paspoort en je rekeninggegevens bij de hand hebt.
Er zijn een aantal verschillende sites waar je eenvoudig bitcoin kunt
kopen. Starters raad ik altijd Bitvavo aan. Dit is de grootste en
goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.

Voor beginnende en ervaren traders
Je kunt bij Bitvavo 50 digitale valuta verhandelen en
maximaal 0.25% aan handelskosten betalen. Met een
eenvoudige interface voor beginnende traders en een
geavanceerde interface voor ervaren traders maken ze
de valuta van de toekomst toegankelijk voor iedereen
tegen de laagste prijs.
Maximaal 0.25% handelskosten
Eenvoudige en geavanceerde interface
Vertrouwd door brokers en institutionele investeerders

Van euro naar 50+ digitale valuta
Betaal eenvoudig met iDeal, Bancontact, Creditcard of één van de
andere 8 betaalmethodes. Koop meer dan 50 digitale valuta met euro,
zonder tussenstappen. Indien uw bank Instant SEPA ondersteunt,
worden b
 etalingen direct verwerkt.

8 Betaalmethodes
Beschikbaar in Nederland en België
Instant SEPA ondersteuning

In 3 stappen Bitcoin kopen
1. Gratis aanmelden
Maak gratis een account aan waarmee u digitale valuta kunt verhandelen, verzenden,
ontvangen en bewaren. Je kunt toegang krijgen tot je Bitvavo wallet op zowel mobiel als
desktop.
2. Euro's overmaken
Maak euro's over naar je Bitvavo wallet via één van de 8 betaalmethodes, waaronder
iDeal en Bancontact. Zodra de betaling is voltooid, kun je direct digitale valuta te kopen.
3. Bitcoin kopen
Koop of verkoop meer dan 50 digitale valuta en betaal maximaal 0.25% handelskosten.
Verzend de gekochte digitale valuta naar een externe wallet of bewaar deze in je Bitvavo
wallet.

Klaar om te beginnen?
Meld u aan bij Bitvavo en koop, verkoop, gebruik en bewaar binnen enkele minuten de
valuta van de toekomst.
Als je via deze link registreert, betaal je geen handelskosten over de eerste 1000 euro!!

https://bitvavo.com/?a=DAD1A0A8C2
Tip: stort de eerste keer een bedrag zo hoog mogelijk om geen handelskosten te betalen. Dit scheelt veel
geld! Registreer via bovenstaande link en je betaalt geen handelskosten over de eerste 1000 euro!!

Op de volgende pagina’s ga ik verder met de handleiding bitcoin kopen.

Stap 1: Aanmelden
Het aanmelden is heel eenvoudig: vul je gegevens in en klik op registreren.

Je ontvangt vervolgens een activatie e-mail.
Dus ga naar je inbox om je e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.
En klik vervolgens op de knop E-mailadres bevestigen.

Vervolgens zul je een paar Aanvullende vragen moeten beantwoorden en daarna zul je
je identiteit moeten verifiëren. Dit kost slechts 90 seconden. Zorg dat je je paspoort,
identiteitsbewijs of rijbewijs bij de hand hebt.

Als je dit eenmaal hebt gedaan, dan kom je in het dashboard. Elke keer als je inlogt kom
je op dit scherm.

Stap 2: Klik nu op de groene knop Tegoed

storten:

Op dit scherm kun je het bedrag dat je wilt storten invullen en je betalingsmethode
kiezen. Klik vervolgens onderaan op D
 oorgaan:

Kies je bank en voltooi de betaling.

Gefeliciteerd, je eerste tegoed staat op Bitvavo! Je kunt nu Bitcoin kopen.

Stap 3: Bitcoin kopen
Als je op diezelfde pagina van je dashboard iets naar onderen scrollt, dan zie je dat er
een hele lijst met allerlei crypto’s staat.

Zoek naar Bitcoin (BTC) en klik daarop:

Nu kun je met je gestorte geld Bitcoin kopen. Ik heb 100 euro gestort voor deze
handleiding, dus ik vul “100” euro in. Je ziet dan direct hoeveel Bitcoin je krijgt voor dat
geld. In mijn geval krijg ik dus 0,01040652 Bitcoin. Zoals je in de grafiek er naast kunt
zien, staat de prijs hoger dan een paar weken geleden (€9.585 tov ongeveer €8.000).

Klik op de blauwe knop Kopen en Bitvavo zal Bitcoin voor je
kopen.

Gefeliciteerd!! Je hebt zojuist Bitcoin gekocht!

Extra resources
Bitvavo heeft ook een app die je op je mobiele telefoon kunt downloaden. Ideaal, zo kun
je altijd zien wat de koers is en hoeveel je portfolio waard is.
Kijk hiervoor in je Appstore.

Bitcoin nieuwssites
● Coindesk
● Cointelegraph
● Livebitcoinnews

Disclaimer
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies van je coins of je geld. Wij
geven ook geen advies, alleen een handleiding om je een handje verder te helpen. Je
hoeft dan ook geen contact met ons op te nemen indien er sprake is van verlies of iets
dergelijks. Je doet alles geheel op eigen risico.
Indien er toch iets mis is gegaan, neem dan altijd even contact met de exchange of het
platform op. Het kan soms enkele dagen duren door drukte, maar je krijgt in principe
altijd antwoord en wordt goed geholpen.
En nogmaals:
Waarschuwing: gebruik altijd geld dat je niet direct nodig hebt en beschouw het als
‘leergeld’ of ‘speelgeld’. Start altijd met een klein bedrag, bijv. €100 euro. Cryptocurrencies
is een zeer nieuwe en dus volatiele markt. Er is veel geld te verdienen, maar ook te
verliezen! Koersen kunnen van de ene op de andere dag ineens instorten, wees hiervan
bewust.

Tenslotte willen wij je natuurlijk veel plezier én vooral rijkdom wensen. Mocht je ooit
crypto miljonair worden, denk dan aan deze fantastische handleiding en beloon ons
rijkelijk :-)
Contact: i nfo@bitcoinkopen.nu
Website: www.bitcoinkopen.nu

Download op onze website de nieuwste versie van deze handleiding

