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Aanmaken desktop wallet Blockchain.info

Aanmaken account

Stap 1: Ga naar https://blockchain.info/nl/wallet/#/

Stap 2: Klik rechtsboven op ‘Get a free wallet’

Stap 3: Vul je e-mailadres in

Stap 4: Vul je wachtwoord in

Stap 5: Bevestig je wachtwoord

Stap 6: Vink ‘Ik heb de Gebruikersvoorwaarden gelezen en stem er mee in’ aan

Stap 7: Klik op doorgaan

Stap 8: Je wallet is nu aangemaakt

Bevestigen e-mailadres

Je dient nu je e-mailadres te bevestigen.

Stap 1: Open je e-mail account

Stap 2: Open de ontvangen e-mail

Stap 3: Klik op ‘Ja dit is mijn e-mail

Je e-mailadres is nu bevestigd. Bewaar deze e-mail goed, in deze mail staat namelijk 
ook je Portemonnee-ID. Dit ID is tevens je inlogcode.

Koppelen Desktop wallet met mobiele wallet

Het mooie van deze wallet is dat je hem ook kunt koppelen aan je mobiele wallet.
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Stap 1: Klik op ‘Koppel uw apparaat’

Stap 2: Toon QR-code

Stap 3: Download de applicatie Blockchain.info op je mobiel indien je dit nog niet hebt  
   gedaan

Stap 4: Klik op ‘Inloggen’

Stap 5: Klik op ‘Koppelcode scannen’

Stap 6: Scan de QR code 

Stap 7: Vul je pincode in

Stap 8: Herhaal je pincode

Stap 9: Je mobiele wallet is nu gekoppeld

Beveiliging herstelregel

Je desktop wallet dient nu nog beter beveiligd te worden.

Stap 1: Klik op ‘Veiligheidscentrum’

Stap 2: Klik op ‘Back-upregel’

Stap 3: Klik op ‘Print herstelpagina’ en print deze uit

Stap 4: Klik op ‘Volgende stap’

Stap 5: Schrijf de eerste vier woorden, in de juiste volgorde, op de herstelpagina

Stap 6: Klik op ‘Volgende 4 woorden’

Stap 7: Schrijf de volgende vier woorden op, in de juiste volgorde, op de herstelpagina

Stap 8: Klik op ‘Volgende 4 woorden’

Stap 9: Schrijf de laatste vier woorden op, in de juiste volgorde, op de herstelpagina

Stap 10: Klik op ‘Laatste stap’
 
Stap 11: Vul de vier ontbrekende woorden in die je hebt genoteerd op de  
     herstelpagina

Stap 12: Klik op ‘Beëindigen



CRYPTOGOEROE

www.cryptogoeroe.nl

Je hebt nu een back-up gemaakt van je herstel regel. Met deze herstel regel kun je 
altijd bij je account wanneer je bijvoorbeeld je wachtwoord kwijt bent geraakt. Erg 
belangrijk dus! Ik adviseer je dan ook om hiervan een extra kopie te maken en deze op 
verschillende locaties te bewaren

Beveiliging tweeledige verificatie (2FA)

Om je account nog beter te beveiligen adviseer ik je om de beveiligingslaag tweeledige 
verificatie (2FA) aan te zetten.

Stap 1: Ga naar ‘Veiligheidscentrum’

Stap 2: Ga naar ‘Niveau 2’ en klik op ‘Schakel de tweeledige verificatie in’

Stap 3: Klik op ‘Aanzetten’

Stap 4: Klik op ‘Google Authenticator’

Stap 5: Indien je Google Authenticator nog niet hebt download deze applicatie dan op  
    je mobiel

Stap 6: Open Google Authenticator

Stap 7: Klik op ‘+’

Stap 8: Klik op ‘Streepjescode scannen’

Stap 9: Scan de streepjescode op het scherm

Stap 10: Vul de 6-cijferige code in Google Authenticator in op je Desktop

Stap 11: Klik op 2FA inschakelen

Gefeliciteerd 2FA is nu ingeschakeld en je account is wederom een stuk veiliger.

Je kunt nu gebruik gaan maken van je Blockchain.info wallet! Neem eens een kijkje 
rond en bekijk de mogelijkheden. Wanneer je de volgende keer wilt inloggen heb je 
het portemonnee-ID en wachtwoord nodig. Als je Google Authenticator hebt ingesteld, 
dan dien je deze ook te gebruiken.


