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Je weet nu hoe je een Binance account kunt aanmaken en hoe je hier vervolgens op 
kunt inloggen. Nu ga ik je meer vertellen over hoe Binance werkt. Om het overzichtelij-
ker te maken adviseer ik je om nu eerst in te loggen op Binance.

De markt

Wanneer je naar de markt van Binance gaat, zie je dat er vier verschillende mark-
ten zijn, namelijk de Bitcoin markt, Ethereum markt, Binance coin markt en de USDT 
(Tether) markt. Wij richten ons eerst op de Bitcoin markt. De Bitcoin markt is de markt 
waarin je altcoins koopt en verkoopt met Bitcoin.

Om alle altcoins te bekijken kun je naar beneden scrollen

www.cryptogoeroe.nl

https://cryptogoeroe.nl/handleiding-binance-aanmaken-account-en-inloggen/
https://www.binance.com/trade.html?symbol=TRX_BTC
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Selecteren van een altcoin

Je kunt een altcoin vinden door te scrollen of door in het zoekveld de naam van de alt-
coin in te voeren, bijvoorbeeld ‘STRAT’.

Wanneer je een altcoin wilt kopen dan is de eerste stap om op ‘STRAT-BTC’ te klikken.

Je komt nu in het scherm van de betreffende altcoin terecht.

Algemene informatie

Je zit nu op de pagina van de altcoin Stratis. Op het eerste gezicht een overvloed aan 
informatie. Laten we hier samen naar gaan kijken. 

In de bovenste balk kom je onder andere het volgende tegen:

Last Price: Dit betreft de laatste prijs in Bitcoin (0.00065000 Satoshi) en in $ (12,43)

24h Change: Dit is de wijziging ten opzichte van 24 uur geleden in Satoshi (0.000096) en 
percentage (17,33%)

24h High: Dit is de hoogst genoteerde prijs in de laatste 24 uur genoteerd in Bitcoin 
(0.00072000 Satoshi)

24h Low: Dit is de laagst genoteerde prijs in de laatste 24 uur genoteerd in Bitcoin 
(0.00052700 Satoshi)

24h Volume: Dit is het volume waar de altcoin in de laatste 24 uur voor is verhandeld. 
In het geval van Stratis 649 Bitcoin, ongeveer 12 miljoen dollar

https://www.binance.com/trade.html?symbol=STRAT_BTC
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Aan de linkerkant staat het ‘Order Book’. Het order book bestaat uit twee onderde-
len. Onder het rode gedeelte staan de ‘Asks’ oftewel het aanbod om Stratis te verko-
pen en onder het groene gedeelte staan de ‘Bids’ oftewel alle biedingen om Stratis 
te kopen

In het midden zie je bovenin de kaart van de altcoin Stratis in waarde ten opzichte 
van Bitcoin. Met kaarten kun je allemaal verschillende analyses uitvoeren

In het midden zie je daarnaast ‘Buy STRAT’ en ‘Sell STRAT’. Dit zijn de schermen die 
je gaat gebruiken om altcoins te kopen en verkopen. Onder ‘Price’ vul je de BTC 
(Bitcoin) prijs in die je per STRAT (Stratis) wilt betalen of je per STRAT vraagt om te 
verkopen. Onder ‘Amount’ vul je het aantal STRAT (Stratis) in die jij wilt kopen of 
verkopen

Aan de rechterkant zie je de huidige prijs van STRAT (Stratis) in Bitcoin (BTC). Daar-
naast zie je de verandering van de laatste 24 uur

Aan de rechterkant zie je daarnaast de ‘Trade History’ hier staan de meest recente 
aankopen en verkopen van iedereen die op Binance handelt, je kunt ook voor je 
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In het scherm ‘Open Orders’ staan de ‘Buy’ en ‘Sell’ orders die jij hebt geplaatst maar 
nog niet zijn gevuld

In het scherm ‘My 24h Order History’ staan je orders van de laatste 24 uur

Nu je een goed beeld hebt van hoe Binance werkt, ga ik je meer vertellen over hoe 
jij altcoins kunt kopen en verkopen op Binance.


