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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoFever.
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In 4 stappen starten met Bitcoin
Bitcoins, of meer in het algemeen, cryptomunten, staan in het middelpunt van
de belangstelling. Wat je leest is vaak zeer tegenstrijdig. Velen vragen zich af of
het verstandig is om aan cryptocoins te beginnen?
Voor hen die twijfelen biedt dit stappenplan informatie en tools om
verantwoord met cryptomunten aan de slag te gaan. We doen dat vanuit onze
eigen ervaringen die we over de jaren met vallen en opstaan hebben
opgedaan.

Hans

Frans
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Voordat dat we beginnen…
In dit stappenplan leggen we uit hoe je online Bitcoin en andere cryptomunten
kunt kopen via iDEAL, opslaan en weer kunt verkopen voor Euro’s.
Als je cryptocoins wilt kopen zul je ze moeten opslaan en we helpen je bij het
aanleggen van de daarvoor benodigde wallet. Vervolgens leggen we uit hoe je
met je Bitcoins betalingen kunt verrichten, kunt sparen of als je er echt in wilt
duiken, kunt handelen en speculeren.
En uiteindelijk geven we je tips om je Bitcoins weer om te zetten in euro’s op je
bankrekening. Voor alle benoemde stappen maken wij zelf gebruik van de
Nederlandse cryptocurrency aanbieder LiteBit.
Wij raden LiteBit voor beginnende Bitcoin kopers aan, omdat dit het meest
laagdrempelige platform is om digitale munten te kopen, op te slaan en weer
te verkopen voor Euro’s. Daarnaast bieden ze een goede helpdesk die voor je
klaar staan om je door het proces heen te leiden.
Eerst nog wat tips:
• Het kan soms wat ingewikkelder zijn dan je denkt dus neem de tijd om je
in een en ander te verdiepen.
• Ga met Bitcoins even zorgvuldig om als met je portemonnee en je
pinpas.
• Begin met kleine bedragen en kijk eerst hoe alles werkt. Als je een
beginnersfout maakt (en dat gaat gebeuren) verlies je zo maar weinig.
• Doe het rustig aan en ga niet meteen voor het grote geld.
• Geef het de tijd en blijf geduldig.
• Raak niet in paniek als de koersen dalen. De lange termijn verwachtingen
zijn goed.
Zo ga je ontdekken dat de Bitcoin een betrouwbare en innovatieve vorm is van
geld, met vele mogelijkheden voor de toekomst.
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Stap 1: Registreren bij LiteBit
De meest eenvoudige manier om Bitcoins te kopen is bij gespecialiseerde
websites, vaak wisselkantoren genoemd. Deze wisselkantoren bieden meestal
maar een beperkt aantal cryptomunten aan, maar in ruil daarvoor zijn ze snel
en werken ze ongecompliceerd. Wij gebruiken hiervoor zoals eerder
aangegeven de Nederlandse cryptocurrency broker: “LiteBit”.
Hier is het mogelijk om met diverse betaalmethodes te betalen. Enkele van
deze betaalmethodes zijn:
•
•
•
•

iDEAL
Bancontact (MisterCash)
SOFORT
SEPA overschrijving

Bij andere Cryptocurrency brokers is het ook mogelijk om met credit card te
betalen, maar daarbij moet je wel rekening houden met extra kosten. Bij
Bitrush is het mogelijk om Bitcoins te kopen met creditcard.
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Een gratis account aanmaken bij LiteBit
Bij LiteBit heb je de mogelijkheid om Bitcoin en meer dan 50 andere
cryptomunten te kopen, op te slaan en weer te verkopen naar Euro. Om
misbruik te voorkomen moet je een account aanmaken.
Er gelden aan het account een aantal limieten. Hoe meer je wilt kopen hoe
complexer de verificatie van je gegevens. De verificatie methoden variëren van
het bevestigen van je telefoonnummer tot het verifiëren van je identiteit.
Daarnaast dien je een bankrekening op te geven en deze te verifiëren door
eenmalig 0,01 euro over te maken.
Wanneer je de eerste verificatiestappen hebt ondergaan, ben je klaar om je
eerste Bitcoins en andere cryptomunten te kopen.

Extra Tip:
Wil je de winsten later weer omzetten in Euro’s, is het belangrijk dat je je op
de juiste manier registreert en verder verifieert. Anders wordt het moeilijk
om je cryptomunten terug te wisselen in Euro’s op je bankrekening.
Daarnaast is een authenticatie in twee stappen (2fa) verplicht.

Heb je nog geen LiteBit account aangemaakt? Dan kun je via onderstaande link
alsnog een account aanmaken.

www.cryptofever.eu/go/litebit-registreren
* LiteBit (en alle andere wisselkantoren) rekenen voor hun diensten een fee
voor het kopen en verkopen van de munten. Deze wisselkantoren kopen voor
jou de Bitcoin op de beurs en zorgen voor een correcte afhandeling. De koersen
kunnen verschillen door aan- en verkoopprijzen.
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Stap 2: Bitcoin kopen & opslaan
Zoals je geld bewaart in een portemonnee, zo sla je Bitcoins en andere
cryptomunten op in een wallet. De Bitcoin is echter geen fysieke munt maar hij
bestaat slechts in digitale codes ergens in de blockchain. Toegang tot die codes
krijg je via je eigen, specifieke digitale sleutelcodes, en die bewaar je in je
wallet.
LiteBit bied je de mogelijkheid om op hun website een wallet te openen. Zolang
het niet om te veel geld gaat en je gebruik maakt van alle geboden
beveiligingstechnieken is dit voor beginners misschien wel de gemakkelijkste
oplossing.
Als je echt grote hoeveelheden gaat kopen, dan raden wij een hardware wallet
of paper wallet aan. Deze bieden een extra bescherming omdat ze niet in
directe verbinding staan met het internet, en hackers deze in principe niet
zouden kunnen hacken.
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe je de eerste Bitcoins of andere
cryptomunten kunt kopen.
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De eerste cryptomunten kopen en opslaan bij LiteBit
LiteBit heeft het proces van aankoop en het bewaren van de digitale munten,
vereenvoudigd. Als je de volgende stappen volgt, koop je snel je eerste Bitcoin
of andere munt met iDEAL.
1. Ga naar LiteBit via deze link en meld jezelf aan.
2. Kies een cryptomunt die je wilt kopen. Voor het voorbeeld hebben wij
Bitcoin (BTC) gekocht met iDEAL.

3. Maak een keuze voor hoeveel Euro’s je munten wilt kopen en druk op
“Gebruik LiteBit Wallet”.
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4. Reken af met iDEAL of een andere betaalmethode

5. Wacht tot de cryptocurrency in jouw wallet staat. Deze kun je vinden als
je ingelogd bent via deze link -> Mijn wallet
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Stap 3: Hoe Bitcoins gebruiken?
Bitcoins maken het mogelijk om peer-to-peer, dat wil zeggen direct, zonder
tussenkomst van derden (zoals banken) betalingen te verrichten.
Dat kan tussen particulieren, maar er zijn ook al bedrijven die Bitcoin
betalingen accepteren. En niet alleen internetwinkels zoals Wikipedia, maar
ook bijvoorbeeld winkeliers in Arnhem via het Bitkassa systeem. Om dat te
faciliteren zijn er ook al Bitcoin pinautomaten en waardebonnen verkrijgbaar.

Investeren en sparen in Bitcoins
Er zijn rendementen te behalen door te investeren in Cryptocurrencies. Een
aantal van deze cryptomunten biedt een min of meer gegarandeerde waarde
die, als de blockchain technologie zich doorzet, gestaag zal blijven stijgen.
Omdat er door de gebruikte techniek, een limiet is aan het aantal
cryptomunten dat gegenereerd (gemined) kan worden (bij Bitcoin is dat 21
miljoen), ontstaat er schaarste. En als het vertrouwen in de Bitcoin zowel in de
breedte (bij particulieren) als in de diepte (bij grote gevestigde partners) blijft
groeien, zal het proces van vraag en aanbod ervoor zorgen dat de waarde van
de cryptomunten toeneemt.
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Dit is in de afgelopen jaren gebeurd en er is geen reden om te verwachten dat
dat proces zich niet zou voortzetten.
Je moet met een aantal dingen rekening houden
• Je moet bij het investeren niet rekenen op de uitzonderlijke
rendementen van het verleden. Naarmate de cryptocurrency markt tot
rust komt zullen ook de stijgingspercentages voor gevestigde munten
afnemen. Maar het zal nog lang beter zijn dan het rendement op
spaargeld bij banken, dat nagenoeg nihil is.
• Je moet er geloof in hebben dat de blockchain een technologie is die, op
basis van moderne IT-netwerken, de financiële wereld zal veranderen
(zoals internet, email en mobiele telefonie de wereld van communicatie
en de data hebben verandert).
• Om je vertrouwen in de blockchain goed in te schatten moet je het
afwegen tegen je vertrouwen in de banken, Heeft dat geen flinke deuk
gekregen en hoe goed zijn zij voorbereid voor nieuwe technologische en
economische ontwikkelingen?
• Je zult misschien de term “Hodling” wel eens tegen zijn gekomen. Dit
gaat over investeren en sparen met cryptomunten voor rendement. Het
is een verbastering van het Engelse “holding” en doelt erop dat je moet
vasthouden aan je digitale munten, ook al dalen ze een keer in waarde.
De koersen zijn nog erg in beweging. Je moet daar niet van schrikken
maar naar langere termijn trends kijken.
• Om niet met je spaargeld te gokken is het niet verstandig om al je geld
op een paard te zetten. Dus zet niet alles om in Bitcoins maar start met
een klein bedrag. Je zult versteld staan van het rendement dat je met
een investering in cryptomunten kunt genereren.
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Handelen met Cryptocurrencies
De waarde van cryptomunten wordt bepaald door vraag en aanbod en dat
gebeurt op beurzen, waar gekocht en verkocht wordt bij fluctuerende koersen.
Omdat de waarde van de cryptomunten onderling varieert, kun je geld
verdienen door op het juiste moment de ene munt tegen de andere te
verhandelen, en door een munt op het juiste te kopen en te verkopen. Je moet
daarvoor begrijpen hoe (het verschil in) de waarde van munten wordt bepaald.
Het verschil in waarde tussen de cryptocoins komt onder andere voort uit het
feit dat de meeste cryptocoins, vanwege alle mogelijkheden die de
onderliggende blockchain biedt, voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen
worden. De meeste cryptocoins bieden dan ook meer functionaliteit dan alleen
die van een financieel ruilmiddel.
Om te beoordelen waar een bepaalde cryptomunt zijn waarde vandaan haalt is
enige studie vereist. Zo kun je het zogenaamd whitepaper bestuderen waarin
de plannen voor de toekomst staan (meestal op hun website terug te vinden).
Andere belangrijke factoren die de waarde bepalen zijn het vertrouwen in de
organisatie, de mensen en het kapitaal achter de munt. Ook externe factoren
zoals pogingen van overheden om de cryptomarkt te reguleren, beïnvloeden de
waarde en de koersen van cryptocoins.
Er zijn verschillende manieren om te handelen in Bitcoins, met grofweg een
onderscheid tussen:
• Short term trading, wanneer je je coins koopt en verkoopt binnen een
tijdsbestek van twee dagen en verdient op kleine fluctuaties in de
koersen.
• Long term trading, als je inzet op grotere koersstijgingen over een
periode langer dan twee dagen.
Hoe je handelt, en met welke munten, hangt af van wat je wilt bereiken, of je
veel risico wilt nemen of weinig en of je veel tijd kunt/wilt investeren. Je kunt je
risico’s spreiden of meer “all-out” gaan voor die ene munt waarin je gelooft.
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Bedenk dat het handelen in cryptomunten risico’s met zich mee brengt. Er is
een aantal mensen snel heel rijk geworden maar resultaten behaald in het
verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Je kunt je risico’s wel
minimaliseren. Daarvoor wat tips.

Tips:
• Verdiep je in het handelen in cryptocoins. Er zijn gratis onlinecursussen
om te beginnen en ook voor de wat meer gevorderden zijn er
deskundigen die online hun kennis met je delen, via blogs of in groepen
op de sociale media.
• Maak je keuze om een bepaalde cryptocoin te kopen op basis van kennis.
Bezoek vooraf de website van de coin en bestudeer hoe de munt werkt,
hoe degelijk de toekomstplannen zijn, hoe lang hij bestaat, wie erbij
betrokken is, hoeveel kapitaal erin zit, etc. Kijk dan buiten hun eigen
website om te zien hoe goed de coin beoordeeld wordt door
deskundigen, of andere handelaars ervaringen hebben met de coin en
kijk naar het historische koersverloop.
• Spreid je belangen. Verschillende coins bieden verschillende manieren
om geld te verdienen. Zet niet alles in op een munt maar verspreid je
geld over een uitgebalanceerde mix waarin je zowel munten hebt die op
korte termijn bewegen, als coins, zoals Bitcoin en Ethereum, die wat
stabieler zijn in waarde.
• Kies bewust voor een van de bewezen strategieën om in cryptomunten
te handelen (vaak gebaseerd op ervaringen in de aandelenbeurzen). De
meeste strategieën gaan ervan uit dat je doelen stelt en je daaraan
houdt, zowel voor het moment waarop je je winst pakt als voor het
moment dat je verlies accepteert. Houd je daar ook echt aan, discipline is
een belangrijke eigenschap om op langere termijn goede winsten te
behalen.
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• Raak niet in paniek als de koersen dalen. Cryptocoins zijn om
verschillende redenen (nog) erg volatiel. Dat de koers op en neer
beweegt, soms heftig, hoort erbij. Kijk vooral naar de lange termijn
ontwikkelingen. Dit wil overigens niet zeggen dat elke cryptomunt zal
groeien en overleven. Daarom zijn studie en strategie zo belangrijk.
• Begin niet met te veel risico. Gebruik sowieso alleen geld dat je over
hebt, zodat je jezelf niet in de problemen brengt. En begin met kleine
hoeveelheden. Oefen met kleine bedragen en verschillende munten en
bouw eerst ervaring op, voordat ja aan grotere bedragen en riskantere
munten begint.
• Zorg ervoor dat je je munten goed opslaat, het liefst in een hardware
wallet en houd je computer schoon van virussen en malware.

Voordelen van handelen in cryptocoins
•
•
•
•
•
•

Snel te leren
Voor iedereen toegankelijk
Je kunt met kleine bedragen handelen
Slechts kleine commissies
Het is erg snel,
Omdat koersen zo snel (en af en toe heftig) op en neer gaan zijn er veel
manieren om te verdienen
• Je kunt non-stop handelen open 24/7

Nadelen van handelen in cryptocoins
•
•
•
•

Het is online dus je kunt gehackt worden
Ook de beurzen zijn doelwit van hackers
Niet gereguleerd, dus je bent ook niet beschermd bij calamiteiten
Er zijn nog steeds piraten in de markt
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Stap 3: Hoe Bitcoins verkopen?
De deskundigen die geloven in Bitcoins hebben de verwachting dat
cryptomunten binnen afzienbare tijd een echt alternatief zullen zijn voor geld
zoals we het nu kennen. Naarmate mensen meer en meer gewend raken aan
het betalen met een chipkaart of een telefoon, zal de acceptatie van de Bitcoin
toenemen. In veel Aziatische landen is dat al zo, en de Bitcoin slaat daar dan
ook sneller aan dan hier.
Maar tot die tijd zullen veel Bitcoin gebruikers de mogelijkheden gebruiken om
snel en gemakkelijk hun cryptomunten terug te wisselen tegen Euro’s. Bij
LiteBit gaat dit op een eenvoudige wijze. Zij kunnen (delen van) hun saldo
omzetten naar euro’s en die storten op je aan je account gekoppelde
bankrekening.
Zoals eerder al gemeld is het dan wel belangrijk dat je daarmee in je registratie
en verificatie procedure rekening gehouden hebt en dat al je persoonlijke
details kloppen.
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Bitcoins verkopen op LiteBit
1. Ga naar Litebit via deze link en meld jezelf aan.
2. Ga naar “Mijn Wallet” en zorg ervoor dat de Bitcoins in je wallet staan.
Druk daarna op “Verkopen” in je LiteBit wallet.

3. Vul het aantal munten in dat je wilt verkopen. Het bedrag zal uiteindelijk
in credits worden uitbetaald. Deze vindt je onder “Account” > “Credits”.
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4. Vul het aantal credits in dat je wilt opnemen. Deze worden omgezet naar
Euro’s en zullen worden gestort op het geverifieerde bankrekening.

Tot slot…
Je bent nu op de hoogte van alle stappen die je moet nemen om je eerste
Bitcoins te kopen, op te slaan en verkopen.
Nogmaals willen we je benadrukken dat wij het een verstandige keuze vinden
om de eerste Bitcoins bij een Nederlandse cryptocurrency broker te bestellen.
Dit heeft voor ons het prettigst gewerkt en we zijn ervan overtuigd dat dit voor
jouw ook geldt. Heel veel succes!

www.cryptofever.eu/go/litebit-registreren
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