Cryptocurrency voor beginners
Veel mensen die met CFX beginnen hebben nog geen ervaring met cryptocurrency. In deze korte
uiteenzetting willen we je zo snel mogelijk op weg helpen.
Enkele basisbegrippen:
Exchange
Op een crypto exchange kun je met eigen valuta (jouw euro’s) cryptocurrency (bijv. Bitcoin of andere
zogeheten altcoins) kopen of verkopen, handelen dus. Deze online beurzen worden ook wel brokers
genoemd.
Zij staan onder controle van financiële toezichthouders en zien toe op correcte transacties.
Bovendien hebben ze meldingsplicht wanneer deze verdacht zijn. Dit in verband met de wet op
witwassen.
De meeste van deze exchanges willen niet samenwerken met crypto-gerelateerde MLM-bedrijven of
verdienmodellen die hierop lijken, omdat ze bij voorbaat een eventuele scamsituatie al willen
uitsluiten. Hierdoor worden onbekende bedrijven voor het gemak als ongewenst gezien.
Ze hebben echter absoluut geen tijd om elk systeem te controleren en kiezen er snel voor jouw
aanvraag om geld over te maken simpelweg te weigeren of jouw bestaande account direct op te
heffen. Zelfs als het om een legitiem MLM-bedrijf gaat, zoals CFX.
Als je de naam van CFX noemt kun je er vrijwel zeker van zijn dat jouw transactie niet doorgaat. Als je
vragen krijgt, geef dan aan dat je de crypto’s voor eigen gebruik koopt, dat je zelf wil gaan handelen
met of beleggen in cryptocurrency. Als je een te hoog bedrag gaat inleggen zullen ze vermoedelijk
nog doorvragen. Blijf bij je standpunt. En als je vragen krijgt of je je veiligheid op orde hebt of hoe jij
je cryptomunten gaat stallen, dan zeg je dat in het kader van eigen veiligheid je daar niets over wilt
zeggen.
De omgekeerde weg moet je ook bewandelen wanneer je geld naar jouw eigen rekening wil
schrijven. Een te hoog bedrag zal ook hier vragen oproepen. Zelfde antwoord: je bent actief geweest
als hobbytrader op de cryptocurrencymarkt en dat verliep voorspoedig. Veiliger is om te zorgen dat
je geen vragen krijgt.
CFX is momenteel op volle kracht bezig om ervoor te zorgen dat wij geen problemen meer hebben bij
vragen van exchanges. In de nabije toekomst kun je dan gewoon CFX benoemen. Enkele voorbeelden
van exchanges zijn Coinbase, Binance, Uphold, Bitonic, Litebit, Bitpanda, Bitcoinmeester en Satos.
SCHRIJF NOOIT RECHTSTREEKS VAN EEN EXCHANGE NAAR CFX OVER!!!
BOEK JE COINS EERST OVER NAAR JE EIGEN WALLET!
VANUIT JE WALLET OVERBOEKEN NAAR CFX!
Wallet
Een wallet is een online portemonnee die werkelijk van jezelf is. Over de wallets die jij hebt op jouw
account van exchanges heb jij in zekere zin geen controle. De exchanges beheren jouw persoonlijke
crypto sleutels.
Bij een wallet die jij beheert (en niet op een exchange) ben jij de enige die zijn eigen persoonlijke
crypto sleutels heeft, dus veiliger.

Bij een wallet onderscheiden we publieke sleutels en persoonlijke sleutels. Een publieke sleutel is het
zogeheten ‘adres’ dat je met iedereen mag delen om transacties mee te doen. Het is jouw zogeheten
bankrekeningnummer, eentje met een langere reeks getallen en letters. Dat wordt ook wel jouw
wallet-adres genoemd.
De persoonlijke sleutels kun je beschouwen als jouw pincode. Mocht deze in handen komen van
anderen, dan kunnen ze bij jouw coins, die op deze wallet geregistreerd staan. Als ze dan slechte
bedoelingen hebben, ben je je coins definitief kwijt. Ook als je deze persoonlijke sleutels kwijtraakt,
dan kan NIEMAND deze wallet openen.
Deel jouw persoonlijke sleutels NOOIT met iemand. Zorg dat niemand zomaar hierbij kan komen.
Maak een back-up van je wallet en zorg dat je deze gegevens goed opbergt. Zorg ervoor dat je deze
sleutels niet online bewaart. Ouderwets op papier zetten en op meerdere locaties bewaren is het
veiligst. Er zijn ook metalen waar je je persoonlijke sleutels op kan vastleggen, deze kunnen tegen
een stoot en zijn in tegenstelling tot papier, brandveilig. Ook deze natuurlijk veilig opbergen.
Soft wallets
Voorbeelden van wallets die je op een laptop of mobiel kan gebruiken: Exodus en IMtoken. Dit soort
wallets worden soft wallets genoemd omdat het een softwareprogramma is dat de wallet-omgeving
waarborgt. Hierbij heb jij volledige controle over je persoonlijke sleutels. Dat betekent meteen dat jij
zelf jouw eigen veiligheid op orde moet hebben... en houden! (Het is wel zo dat je afhankelijk bent
van de softwareleverancier ten aanzien van updates en veiligheid).
Qua veiligheid: de kans is groot dat jouw apparaat (laptop, tablet of mobiel) waar deze software
wallet op staat vaak in aanraking komt met internet. Het kan dus een mogelijke doelwit zijn voor
hackers en virussen. Dit kan tot verlies van jouw digitale valuta leiden. Zorg dus voor optimale
veiligheid van het apparaat als je een software-wallet gebruikt. Een investering in een goed antivirusen phishing-programma is aan te bevelen.
Daarnaast is een goede VPN op je apparaat aan te raden.
VPN
Een VPN zorgt voor een beveiligde internetverbinding. Als je via een VPN met het internet verbindt,
wordt al jouw internetverkeer door een versleutelde virtuele tunnel gestuurd. Je bent anoniemer op
het internet. Je IP-adres en locatie zijn niet langer zichtbaar voor iedereen. De versleutelde tunnel
houdt veel hackers en cybercriminelen tegen. Een VPN creëert en/of verbindt zich met meerdere IPadressen. Door andere IP-adressen te gebruiken, krijg je toegang tot websites en online diensten die
anders geblokkeerd zouden zijn. Voorbeelden van VPN-diensten zijn: NordVPN, ProtonVPN. Er zijn er
vele.
Vraag aan je upline hoe jij jouw veiligheid ten aanzien van het gebruik van internet kan
optimaliseren. Mocht hij/zij er niet uitkomen, laat hem dat uitzoeken of ga zelf of gezamenlijk op
onderzoek uit. Bij CFX Nederland is een aantal mensen dat jou zeker hierbij verder wil en kan helpen.
Hard wallet
We raden aan om uiteindelijk een hard wallet of zogeheten offline wallet te gebruiken om je crypto
coins, die je niet met regelmaat gebruikt, veilig te stellen.

Voorbeelden van hard wallets zijn: Ledger, Trezor (werkt nauw samen met Exodus) en straks nieuw
op de markt Ngrave. Bij een hard wallet zijn jouw persoonlijke sleutels beter beschermd tegen
hackers.
Mocht je er niet uitkomen, heb je vragen? Vraag je upline hoe het precies zit. Doe zelf ook
onderzoek, maar laat je niet verleiden ergens op in te gaan. Op internet is ook veel scam. Doe
onderzoek en deel, verifieer je bevindingen met betrouwbare cryptovrienden. Deze vind je hier
zeker!
DE COMMUNICATIE TUSSEN JOU EN CFX LOOPT ALTIJD VIA JOUW ACCOUNT
CFX BIEDT OOK GEEN ANDERE VORM VAN COMMUNICATIE AAN.
ER WORDT DOOR CFX OOK GEEN APP AANGEBODEN OM TE DOWNLOADEN.
MOCHT JE DIT TEGENKOMEN, WORDT DIT JE AANGEBODEN? NIET OP INGAAN!

