Het eFlap verkoopproces
eFlappen bestaan uit elektronisch geld en dit wordt voor omwisseling klaargezet in Bitcoin
omdat de meeste wisselkantoren dit accepteren. U kunt zelf bepalen welke wisselkantoor u
wilt gebruiken. Deze instructie beschrijft het proces bij bitonic.nl
1e. Bitonic.nl biedt een scherm dat standaard op “kopen” is ingesteld dus u klikt op verkopen

2e In het verkoopscherm vult u een bitcoinbedrag in. Bitonic geeft dan aan hoeveel Euro zij
daarvoor geven in het euroveld. Daarna drukt u op verkopen

Het nevenstaande scherm wordt
gepresenteerd. Dat is erg eenvoudig als u
uw Iban-rekeningnummer bij de hand
heeft.
Let op het Bitcoin retouradres. Dit
retouradres staat duidelijk in uw
portefeuille en dat dient u hier te plakken.
Dit is nodig zodat bitonic de bitcoins terug
kan storten mocht de bankafwikkeling
onverhoopt niet lukken. U ontvangt dan
gewoon weer eflappen terug in uw
portefeuille.

We raden ook aan om uw emailadres in te
voeren. Bitonic bevestigd dan de opdracht
per mail, zodat u nog meer controle heeft
over de gang van zaken.
Tenslotte drukt u op akkoord en op
verzenden.

ervolgens toont Bitonic u het volgende scherm. U kopieert het onderstaande blauwe rekening
nummer in uw geval is dat natuurlijk een ander nummer en daarmee gaat u naar uw portefeuille en
plakt dat in het veld bestemmings-rekeningnummer

BTC 0.10000000 → 14ufVq7qyzNDNoeCh2qopEX9DgdKT2qweD
14ufVq7qyzNDNoeCh2qopEX9DgdKT2qweD
Seller

eFiliaaL (NL98RABO……….)

Sell amount

BTC 0,10000000

Bitcoins received

BTC 0,00000000

Return address

1Kmh79Bs…

Payout

€ 52,89

Bitonic requires one confirmation as her minimum. The confirmation time depends
on the included miners-fee
Transfer the bitcoins to the above mentioned address. You have until:

22:15
Attention: The above mentioned bitcoin address is unique for the sales order and can only be
used once. Always add a miners-fee!

In dit scherm wordt gesproken over one confirmation
n bevestiging . Dat is een bitoin-term die
aangeeft dat het gemiddeld minuten duurt voordat de storting wordt geaccepteerd.
r wordt ook gesproken over een miners-fee dat aan de betaling moet worden toegevoegd. Dat
wordt automatisch verzorgt door e iliaaL. Bij de presentatie van de hoeveelheid bitcoin die u
beschikbaar heeft wordt daarmee rekening gehouden.

Tenslotte toont Bitonic u het onderstaande scherm waarmee u de aankomst van de Bitcoins kunt
volgen. U hoeft daar niet op te wachten, maar het is wel praktisch om het adres van deze webpagina
te onthouden zodat u de transactie altijd later op kunt vragen.

