STAP 1

De Volgende Onderdelen Zijn noodzakelijk Om Je Succesvol Te
Kunnen Inschrijven Voor Het CashFX Platform

Je dient:
1. Een Google Gmail-account te hebben (zeer aan te bevelen);
2. Een bestaande bankrekening te hebben;
3. Een BitCoin Wallet te creëren op je smartphone (en/of laptop/tablet/desktop computer);
4. De waarde van je gekozen Trading Pack in BitCoin aan te schaffen;
5. Een account op het CashFX platform aan te maken;
6. De App Google Authenticator te downloaden op je smartphone (en/of laptop/tablet/desktop
computer) vanuit de Google Play Store.

STAP 2

Laten We Beginnen Met Je Inschrijving!

1

GOOGLE GMAIL-ACCOUNT

§1.1

Hoewel andere mail accounts ook mogelijk zijn, raden wij met klem het gebruik van een Google Gmailaccount aan. Dit, omdat waardevolle CashFX company mail niet zoek raakt in spam filters of
terechtkomt in andere mailboxen of in automatische prullenbakken;
Als je nog geen Google Gmail-account hebt, ga dan naar www.gmail.com of naar
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=en en maak daar je eigen persoonlijke Google
Gmail-account aan;
Schrijf alsjeblieft je <USERNAME> en <PASSWORD> op een stuk papier, zodat je ALTIJD TOEGANG ZAL
HEBBEN tot je eigen Google Gmail-account, zelfs wanneer je misschien in de toekomst je
<USERNAME> of <PASSWORD> zou zijn vergeten.

§1.2

§1.3

2

BANKREKENING

§2.1

Let op dat je een positief saldo op je bankrekening hebt staan, wat voldoende is om het door jouw
gewenste Trading Pack te kunnen kopen. Laten we zeggen, je zou graag het $ 300 Trading Pack willen
kopen;
Om te controleren of jouw banksaldo voldoende is, controleer je de wisselkoers van jouw
munteenheid (waarschijnlijk de Euro €) met die van de Amerikaanse Dollar ($). Dit kun je checken,
door bijvoorbeeld de website: www.xe.com te bezoeken;
Laten we zeggen, om een Trading Pack van $ 300 (USD) te kopen, heb je € 255 (EUR) als positief saldo
nodig op je bankrekening (bijvoorbeeld de Dollar-Euro wisselkoers is 1:1,17647);
LET OP OM EEN KLEIN OVERSCHOT AAN TE HOUDEN van, laten we zeggen, 3% boven op het saldo van
jouw bankrekening, dus MINIMAAL moet er ± € 263 (EUR) als positief saldo op je bankrekening staan.
De reden hiervoor is, om bestaande koersschommelingen en mogelijk enige transactiekosten te
kunnen afdekken, wanneer je de BitCoins op een later moment gaan kopen. Het aanhouden van dit
kleine overschot op je bankrekening voorkomt, de je straks jouw gewenste Trading Pack in 2 of meer
noodzakelijke gedeelten/transacties moet gaan kopen.
DIT MOET TE ALLEN TIJDE WORDEN VOORKOMEN.

§2.2

§2.3
§2.4
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3

BITCOIN WALLET

§3.1

Om je Trading Pack op het CashFX Platform te kunnen kopen, moet je een eigen BitCoin wallet
hebben. Deze BitCoin wallet is de schakel tussen jouw betalingen aan het CashFX Platform en jouw
opnames vanuit het CashFX platform;
Je zou als voorbeeld de volgende BitCoin wallet kunnen kiezen uit de Google Play Store: Exodus:
Crypto BitCoin Wallet. Te vinden onder: exodus.io met als logo:
Ga naar de Google Play Store en download Exodus op je smartphone (en/of laptop/tablet/desktop
computer);
Doorloop alle stappen om deze crypto BitCoin wallet te activeren;
Zodra geactiveerd, maak dan een kopie van jouw unieke BitCoin Adres en schrijf deze op en stuur
jezelf een mail naar je eigen Google Gmail-account met in de onderwerp-regel: Mijn BitCoin Adres. Om
dit te regelen, selecteer het <WALLET> icoon in de wallet, selecteer vervolgens <RECEIVE>. Er
verschijnt nu een barcode in het scherm. Druk een keer op de pijl wijzend naar rechts, rechts naast de
barcode en je zult zien, dat je BitCoin adres (die boven de barcode staat vermeld) nu begint met een
CIJFER in plaats van met een LETTER. Kopieer dit BitCoin Adres beginnend met een CIJFER door het
<COPY>
icoon te selecteren en plak dit BitCoin Adres in een mailbericht en stuur deze mail naar
je eigen Google Gmail-account;
Schrijf alsjeblieft jouw <PASSWORD> én jouw BITCOIN ADRES én jouw 12 WORD SECRET PHRASE op
een stuk papier, zodat je altijd toegang zal blijven houden tot jouw BitCoin wallet zelfs wanneer je in
de toekomst jouw <PASSWORD>, BITCOIN ADRES OF jouw 12-WORD SECRET PHRASE zou zijn
vergeten;
Op een later moment kan je jouw smartphone synchroniseren met jouw desktop computer of
andersom;
Voor alle <USERNAMES>, <PASSWORDS>, BitCoin adressen, en 12-word secret phrases etc. geldt:
ALSJEBLIEFT, BEWAAR DEZE NIET OP JE SMARTPHONE, TABLET, LAPTOP OF DESKTOP COMPUTER OF
OP WELK ELEKTRONISCH APPARAAT DAN OOK! BEWAAR DEZE AFZONDERLIJK OP EEN VEILIGE PLEK.

§3.2
§3.3
§3.4
§3.5

§3.6

§3.7
§3.8

4

BITCOINS KOPEN

§4.1

Nu je jouw eigen BitCoin wallet hebt aangemaakt (STAP 2.3) en ervoor gezorgd hebt dat je voldoende
geld op je bankrekening hebt staan (STAP 2.2) is het tijd om de waarde van het door jouw gekozen
Trading Pack in BitCoin aan te schaffen;
Mensen in Nederland en België zouden bijvoorbeeld naar: www.bitonic.nl kunnen gaan om hun
BitCoins te kopen in ruil voor Euros;
Onthoud van STAP 2.2 dat je iets meer BitCoins koopt dan nodig is om schommelingen in de
wisselkoers en misschien enige transactiekosten op te kunnen vangen (in dit rekenvoorbeeld de
waarde in BitCoin van 263 Euros);
Om 0,02597983 BitCoin te kunnen kopen, moet je jouw BitCoin Adres (aangemaakt in STAP 2.3; je
BitCoin Wallet Adres) en je email account (aangemaakt in STAP 2.1; je Google Gmail-account)
invoeren. LET OP DAT HET JOUW BITCOIN ADRES IS, DAT BEGINT MET DE CIJFERS (1, 2, etc.) EN NIET
MET DE LETTERS (a, b, c, etc.)!;
Tip: Het is ook handig om de App van Bitonic uit de Google Play Store te downloaden op je
smartphone (en/of laptop/tablet/desktop computer) om later te kunnen gebruiken voor verificatie:
bitonic verificatie:
In dit geval kun je het bedrag in BitCoin kopen bij Bitonic via de betalingsmethode iDEAL of
Bancontact;
LET OP: ALS HET JE EERSTE TRANSACTIE BIJ BITONIC IS, KAN HET TOT 2 UUR DUREN! Omdat ze je
moeten verifiëren. Het is geheel veilig en sterk beveiligd, dus houdt rekening met deze
verwerkingstijd. Opnieuw een reden om jezelf in te dekken door iets meer te kopen dan nodig is;
Je ontvangt een Gmail van Bitonic zodra je bestelling correct is geplaatst, de betaling door hen is
ontvangen en jouw BitCoins zijn gereserveerd. Hierna zal je een Gmail bevestiging van Bitonic
ontvangen, dat je BitCoins met succes naar je BitCoin wallet zijn verzonden;
Controleer je BitCoin wallet OF JE BITCOINS ZIJN ONTVANGEN voordat je naar STAP 2.5 gaat!

§4.2
§4.3

§4.4

§4.5

§4.6
§4.7

§4.8

§4.9
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5

CASHFX ACCOUNT

§5.1

Vul het CashFX registratieformulier in door JOUW SPONSOR’S referral link in te typen in de ZOEK balk.
In dit geval: https://[VUL JOUW SPONSOR’S NAAM HIER IN].cashfxgroup.com om je eigen CashFX
account aan te maken op het CashFX platform;
Selecteer <REGISTER> in de MENU balk;

§5.2

§5.3
§5.4
§5.5

§5.6

§5.7
§5.8

§5.9

§5.10
§5.11

§5.12

§5.13
§5.14

§5.15
§5.16

§5.17
§5.18

§5.19

Wanneer je het registratieformulier invult, zorg er dan voor dat in het scherm onder <REGISTER> staat:
‘Sponsored by: jouw SPONSOR’S NAAM’;
Maak een uniek <USERNAME> EN <PASSWORD> aan. Noteer alsjeblieft jouw <USERNAME> EN
<PASSWORD> op een stuk papier, zodat je altijd toegang zal hebben tot het CashFX platform;
Zodra je <CONTINUE> selecteert, opent er een nieuw scherm met de opmerking:
‘Confirmation Email Sent.
Your Sponsor: check correctness of your SPONSOR’S NAME.
You have just been sent a confirmation email with a special link and your <PASSWORD>. Please check
your email and click the provided link so that you can complete the registration process.
If you have not received the confirmation email within 5 minutes you can try again here.’
Laat je sponsor zijn PENDING team controleren om er zeker van te zijn dat je deelneemt onder de
juiste sponsor (dit is voor je sponsor zichtbaar in de MENU balk onder <NETWORKS>, vervolgens onder
<PERSONAL REFERRALS>;
Door de verstrekte link te selecteren, opent jouw eigen CashFX platform;
De volgende opmerking kan verschijnen:
‘It may happen that you are signing in to CashFX from a computer or device we haven’t seen before, or
for some time. We have just emailed you a confirmation code. Please check your email and enter the
6-character code from that email into the form below. This is a process that protects the security of
your account. Please do not leave this page until you enter the confirm code or your device
confirmation will not be completed.’
Dus, ga terug naar je Gmail-account en neem de 6-cijferige code over om deze nu hier in te vullen;
Zodra je de 6-cijferige code van je Gmail hebt ingevuld, verschijnt de volgende opmerking bovenaan in
je scherm:
‘Thank you for securing your account!’;
Selecteer het Trading Pack van jouw keuze. Het linker Trading Pack geeft toegang tot de Academy +
Trading Pack, het rechter Trading Pack geeft alleen toegang tot de Academy Pack;
Zodra je jouw linker Trading Pack hebt geselecteerd, kun je aansluitend je keuze maken voor één van
de 15 bestaande Trading Packs. Selecteer het Trading Pack van je keuze door op de <BUY> knop te
klikken onder het Academy Pack van je keuze;
De volgende opmerking zal verschijnen:
’You will be redirected to BitCoin Payment Page to complete your payment after you confirm the next
page. Please be sure to add on top of your package price, any fees your wallet service charges you for
sending CashFX the BTC to cover your selected package amount (example: $ 300 package + $3.42 fees
charged by your wallet service = $ 303.42). FYI: Exchanges tend to take more time to clear and charge
higher fees.’
Vink het vakje onderaan deze pagina aan waar staat:
‘I agree to the Terms and Conditions’ en druk op <CONTINUE>;
Er wordt een nieuw scherm geopend met de titel -Purchase Detail-. Scroll naar beneden en druk op
<CONFIRM ORDER> wanneer het afgebeelde Trading Pack het door jouw gekozen Trading Pack is. Druk
anders op <CANCEL>-;
Er wordt een nieuw scherm geopend met de tekst:
’Send the exact amount 0,02597801 of BTC or your transaction will NOT be processed.’
Kopieer het CashFX wallet ID dat het systeem geeft, samen met het exacte bedrag in BitCoin, dat je
naar CashFX moet versturen vanuit je BitCoin wallet om de kosten van het door jouw gekozen
Academy Pack te betalen;
Ga naar je BitCoin wallet en plak het CashFX wallet ID EN het exacte bedrag aan BitCoin, die je hebt
gekopieerd van de Trading Pack pagina uit je CashFX back office portal;
Let op: GEBRUIK JE BITCOIN WALLET VOOR DEZE BETALING! GEBRUIK GEEN RECHTSTREEKS
AANGEKOCHTE BITCOINS VAN WISSELKANTOREN OM DEZE RECHTSTREEKS NAAR CASHFX LIVE PAY
WALLETS TE VERSTUREN OM JE CONTRACT TE ACTIVEREN!;
Let op: VOER GEEN GEDEELTELIJKE BITCOIN AANBETALINGEN UIT AFKOMSTIG UIT MEERDERE
BITCOIN WALLETS!;
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§5.20

§5.21
§5.22
§5.23

§5.24

§5.25
§5.26

§5.27
§5.28

§5.29
§5.30

Let op dat het BitCoin bedrag dat je verstuurt meer dan voldoende is om eventuele kosten die door
jouw BitCoin wallet service in rekening worden gebracht, af te dekken. Dit omdat HET CASHFX
SYSTEEM NIET MINDER DAN HET AANGEGEVEN BEDRAG MOET ONTVANGEN van op het tijdstip dat
je jouw Academy Pack had gekozen;
Druk nu gewoon op <SEND> in je BitCoin wallet en laat de Blockchain de rest doen;
Zodra de Blockchain je transactie bevestigt, wat 10 minuten tot een uur kan duren, word je BitCoin
verstuurd naar CashFX en je CashFX account zal worden geactiveerd;
72 uur na ontvangst van de betaling, zal CashFX beginnen met het handelen met jouw Trading Pack
voor je, en de dagelijkse handelsresultaten worden afgebeeld in de MENU balk onder <FINANCE> en
vervolgens onder <TRADING POOL>;
Het scherm zal je vragen om de TWO-FACTOR AUTHENTICATION (=2FA) in te stellen om je account te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Selecteer <SETUP NOW>
(ALS JE DE GOOGLE AUTHENTICATOR NOG NIET HEBT GEÏNSTALLEERD OP JE SMARTPHONE (EN/OF
LAPTOP/TABLET/DESKTOP COMPUTER) GA NU DAN EERST NAAR STAP 2.6!);
Selecteer <ACCOUNT> in de MENU balk en vervolgens <TWO-FACTOR AUTHENTICATION SETUP>;
MAAK EERST EEN SCHERMAFDRUK van de afgebeelde barcode in je scherm door de <ALT> knop en de
<PRT SC> knop samen in te drukken op je toetsenbord EN PLAK DEZE IN EEN NIEUWE GMAIL met als
onderwerp: 2FA, EN STUUR DEZE MAIL NAAR JEZELF zodat je deze later indien nodig kunt
terugvinden;
Scroll naar beneden op de pagina waar staat:
‘-1. Scan or enter the secret key into your Authenticator app- ‘;
Scroll verder naar beneden op de pagina waar staat:
‘-2. Type the two-factor authentication pin (=2FA) to confirm and type in the 6-figure NUMBER
feedback from Google Authenticator followed by a confirmation through clicking the green button at
the right’;
Word lid van de CashFX Social Media platforms door op de banner te klikken in je dashboard;
Ga naar de MENU balk en sla je BitCoin wallet adres op in de backoffice onder <ACCOUNT> en
vervolgens onder <BITCOIN WALLET>.

6

GOOGLE AUTHENTICATOR APP

§6.1

Zodra je registratie op het CashFX platform is voltooid, log je vanaf nu in via https://cashfxgroup.com.
Je kan een bladwijzer voor deze pagina maken in de MENU balk van je eigen systeem onder
<FAVOURITES>;
Let op: CASHFX HEEFT GEEN APP in de Google Play Store! DUS DOWNLOAD GEEN APP MET DEZE
NAMEN ERIN want zij zijn NIET VAN CASHFX GROUP EN ZE ZIJN NIET VEILIG EN BEVEILIGD!
Selecteer <LOGIN> in de MENU balk;

§6.2
§6.3

§6.4

§6.5
§6.6
§6.7

§6.8

Zodra je jouw <USERNAME> en <PASSWORD> hebt ingevuld, word je gevraagd om jouw Google
authenticator pin in te vullen. Deze Google authenticator pin vormt een extra beveiligingslaag om je
persoonlijke platform te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang; dit wordt een 2 Factor
Authentication Process (=2FA) genoemd;
Om de Google Authenticator App te downloaden, ga naar de Google Play Store en download de App
Google Authenticator op your smartphone (en/of laptop/tablet/desktop computer);
Je zal zien, dat Google Authenticator automatisch elke minuut een nieuw 6-cijferig PIN NUMMER
aanmaakt. Na deze minuut maakt hij automatisch een nieuw uniek 6-cijferig PIN NUMMER;
Vul je 6-cijferige authenticator PIN NUMMER in, op de 6 openstaande posities van het CashFX
inlogscherm. Je hoeft niet op <ENTER> te drukken, wacht gewoon 15 seconden totdat het system het
PIN NUMMER heeft bevestigd;
Je hebt nu volledige toegang tot het systeem en je nieuwe toekomst kan nu beginnen!
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