Waarom Bitcoin?

Gebruik Bitcoin

Gebruik Lightning Bitcoin

Bitcoin is net als cash
maar dan digitaal.

Spaarrekening
Bedragen > USD 100

Dagelijkse uitgaven
Snelle microbetalingen

Je hebt geen bank, toestemming of identificatie
nodig of rijk te zijn om bitcoin te gebruiken.
Bitcoin kan niet worden geïnflateerd, vervalst,
of door wie dan ook gestopt.
Jouw bitcoin is moeilijker te stelen dan cash.
Jouw betalingen kunnen niet gecensureerd
worden. Jouw bitcoin kan niet bevroren worden
zoals een bankrekening.
Hebben van de back-up/keys (12 Engelse
woorden) betekent dat jouw bitcoin alleen van
JOU is!

Jouw eerste bitcoin wallet
1 - Download een app - bijvoorbeeld
"Muun" of zoals hier gebruikt “Blue Wallet"

App Store

Google Play

2 - Open het en volg de instructies op
de volgende pagina.

Geen financieel advies.
Doe je eigen onderzoek.

1. Maak een Bitcoin wallet
en back-up (eigen beheer)

Schrijf de 12 woorden die je op
het scherm zult zien op een stuk
papier.
GEEN screenshot, GEEN digitale
kopie. Je kunt je geld terugkrijgen
met deze 12 woorden.

2. Krijg bitcoin adres

Druk op Ontvang en je zult een
QR code en een regel met
nummers en letters zien. Dit is
jouw bitcoin adres, een factuur.

3. Ontvang bitcoin

Kopieer en stuur de QR code of
de complete regel met nummers
en letters naar de persoon die
jou bitcoin wil sturen.
Zodra betaald is zal jouw wallet
je laten weten dat de betaling
ontvangen is. Betaling in (onchain) bitcoin kan even duren.

4. Verstuur bitcoin

Druk op Verstuur en scan de
ontvangers QR code. Controleer
en keur de betaling goed.

1. Maak een Lightning
wallet en back-up
(beheer door derden)

Bewaar de QR code of het lndhub
adres. Niet onthullen!
Je kunt je geld terugkrijgen door
de QR code te scannen in een
nieuwe wallet.

2. Maak Factuur

Druk op Ontvang om een nieuwe
factuur te maken, en vul het te
ontvangen bedrag in.
Je kunt wisselen tussen valuta om
het bedrag in bitcoin of USD te
zien.

3. Ontvang Lightning bitcoin

Kopieer en stuur de QR code of
de complete regel met nummer
en letters naar de persoon die
jou lightning wil sturen.
Zodra betaald is zal jouw wallet je
laten weten dat de betaling
ontvangen is. Betaling met
lightning is onmiddelijk.

4. Verstuur bitcoin

Druk op Verstuur en scan de
ontvangers QR code. Controleer
en keur de betaling goed.

Bezit Jouw Geld
Als je bitcoin op een exchange koopt, is dat
zoals geld op de bank. Het kan bevroren
worden; wat je bezit en wat je met je geld
doet kan gevolgd worden.
Gebruik bitcoin in eigen beheer zoals in
deze brochure uitgelegd en gebruik het met
je familie, vrienden en zakenpartners.
Deel nooit je back-up/keys
met iemand en sla ze niet digitaal op.

Not your keys, not your bitcoin.

Wat is Bitcoin?
Bitcoin is geen scam.
Bitcoin is mobiel geld dat werkt zonder
bedrijf of overheid er achter. Het is een
technologie, net zoals het internet.
Je kunt fracties van een bitcoin bezitten,
genaamd satoshi. Er zijn geen
transactielimieten. Kosten zijn laag.
Belastingen kunnen niet automatisch
afgetrokken worden.

Hoe herken je een scam
Het is een scam, als je

Toepassingen
Verdien bitcoin (online werk,
podcasten, gamen, wordt een
ontwikkelaar…)
Ontvang geldzendingen (lage kosten)
Betaal lokaal en in het buitenland (lage
kosten)
Vraag je lokale winkels om bitcoin te
accepteren
Wissel het peer-to-peer met USD of
lokale valuta (vraag naar de commissie)

Vraag naar onze educatieve
WhatsApp groepen

een startpakket moet kopen
een vriend of familielid mee moet
nemen
maandelijkse betalingen moet doen

Bitcoin
Geld van
het Volk
Digitaal Cash
Gebruik het van persoon op persoon
Geen noodzaak voor een bank
of een registratie
Geen controle door bedrijven

LID WORDEN van Bitcoin hoeft niet!
Het is een open netwerk dat iedereen kan
gebruiken zonder toestemming.
Bitcoin belooft geen winsten.
De prijs van bitcoin is volatiel. Bewaar
het voor 4-5 jaar of besteedt het direct.

Leer meer op www.bffbtc.org

Gemeenschapsgeld

