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Opname Bitcoin/altcoins

Via deze stappen ben je in staat om een Bitcoin of altcoin te versturen vanaf Bittrex 
naar bijvoorbeeld je account bij Bitmymoney of MyEtherWallet. Wanneer je al een keer 
een opname hebt gedaan kun je gelijk doorgaan dit onderdeel.

Eerste opname

Wanneer je voor de eerste keer een digitale munt wilt opnemen, dien je het volgende 
proces eenmalig door te lopen:

Ga naar ‘Settings’ https://bittrex.com/Manage.

Je ziet hier dat je een ‘Daily withdrawal limit’ van 0 BTC hebt. Of te wel je kunt voor een
waarde van 0 Bitcoin opnemen.

Om het limiet te verhogen volg je deze stappen:

Stap 1: Klik op ‘Upgrade to Basic’

Stap 2: Vul de ‘Basic information’ in en klik op akkoord

Stap 3: Wanneer er geen problemen zijn heb je nu een basic account en ben je in staat  
om Bitcoin of altcoins op te nemen

In sommige gevallen krijg je echter de melding ‘No Public Record Match’.
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Wanneer je deze melding krijgt, klik je op ‘Upgrade to Enhanced’

Vervolgens klik je op ‘Start Enhanced Verification’

Je dient nu meerdere documenten aan te leveren via het volgende scherm:
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Wanneer je de ‘ID verification’ hebt voltooid moet je vaak wachten voordat het hele 
proces is afgewikkeld. Dit kan soms wel enkele uren duren. Wanneer je goedgekeurd 
bent kun je Bitcoin en altcoins opnemen!

Opnemen Bitcoin/altcoins Bittrex

Stap 1: Log in op www.bittrex.com

Stap 2: Ga naar ‘Wallets’

Het volgende scherm komt naar voren:

Alle digitale munten die op Bittrex staan zie je hier. Je kunt bladeren door de pagina’s
middels de knop ‘Next’ of je kunt zoeken via het vak ‘Search’.

Stap 3: Klik op de blauwe ‘-’ van de digitale munt die jij wilt gaan opnemen. In dit voor-
beeld gebruiken wij Bitcoin. Voor alle andere digitale munten is het proces hetzelfde.
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Het volgende scherm komt nu naar voren:

Stap 4: Vul het Bitcoin adres in waar je Bitcoin heen wilt sturen bij ‘Address’

Stap 5: Vul het aantal Bitcoin dat je wilt opnemen in bij ‘Quantity’
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Stap 6: De fee die je bij Bittrex dient te betalen voor een opname van Bitcoin is 0.001
Bitcoin. Je opname dient dan ook hoger te zijn dan de fee. Deze fee kun je niet aanpas-
sen. Per altcoin is de fee weer verschillend.

Stap 7: Klik op ‘Withdrawal’

Stap 8: Als het goed is heb je 2FA ingesteld op je Bittrex account, mocht je dit nog niet
hebben gedaan in deze handleiding vind je hier meer over. 

Je krijgt nu een scherm met een samenvatting van je opname.

Stap 9: Vul de code vanuit Google Authenticator in en klik op ‘Confirm’. Je transactie 
komt nu onder ‘Pending withdrawals’ te staan. Zodra de transactie volledig is vast-
gelegd op de blockchain is het saldo van je Bittrex account afgeschreven en staat je 
transactie onder ‘Withdrawal history’.
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