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Versturen tokens

Na het aanmaken van jouw persoonlijke MyEtherWallet account kun je ERC-20 tokens 
opslaan in je wallet en/of tokens versturen naar een ander adres. ERC-20 tokens zijn 
digitale munten die werken op het Ethereum netwerk. In deze handleiding laat ik je 
zien hoe je tokens overmaakt naar een ander adres. We gaan verder waar we geble-
ven zijn, je bent ingelogd op MyEtherWallet en ziet de volgende URL in de balk staan: 
https://www.myetherwallet.com/#send-transaction

Transactie via MyEtherWallet

Stap 1: Vul bij ‘To Address’ het adres in waar de ERC-20 tokens naar verzonden moe-
ten worden, bijvoorbeeld je Bittrex adres. Controleer het adres tweemaal voor de 
zekerheid!

Stap 2: In MyEtherWallet kun je ETH en alle ERC-20 tokens op het Ethereum netwerk 
bewaren. Klik op ‘Load tokens’ om alle verschillende tokens in je wallet zichtbaar te 
maken.

Stap 3: Selecteer de token die je wilt versturen (bijvoorbeeld ETH)

Stap 4: Vul het aantal tokens in dat je wilt versturen

Voordat we verder gaan wil ik je eerst wat meer vertellen over hoe transacties op het 
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netwerk van Ethereum werken. Om transacties op het netwerk mogelijk te maken 
dient iedereen die een transactie wil doen hiervoor een vergoeding te betalen. Deze 
vergoeding wordt binnen het Ethereum netwerk GAS genoemd. GAS wordt betaald 
middels de digitale munt Ethereum. Oftewel elke keer dat jij een transactie doet dien 
je een vergoeding te betalen in ETH (Ethereum).

Daarnaast heb je ook nog GWEI. Met GWEI kun je de prijs per GAS betalen.

Je kunt GAS Limit zien als het maximaal aantal liters in een auto en de GAS price als de 
kosten per liter.

Auto:    € 2,50 (prijs) per Liter (Eenheid)
Ethereum:   20 GWEI (prijs) per GAS (Eenheid)

(GWEI zie je rechtsboven in MEW, zie afbeelding hieronder) geven.

Stap 5: Vul bij ‘Gas Limit’ het gewenste aantal Gas in. Er wordt automatisch het  
minimaal aantal gas ingevuld. Via GWEI kun je de prijs per Gas verhogen. Wil je meer 
informatie klik dan eens op het ‘?’ voor Gas Limit.

Stap 6: Klik vervolgens op de knop ‘Generate transaction’

Stap 7: Klik vervolgens op ‘Send transaction’
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Stap 8: Er komt nu een scherm naar voren met daarin de samenvatting van je trans-
actie, controleer deze nogmaals goed. Na het controleren druk je op de blauwe knop 
‘Yes, I am sure! Make transaction’.
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Stap 9: Er komt nu een groene knop naar voren onderaan de pagina. Klik op deze 
knop om je transactie te verifiëren.

Stap 10: Er wordt een nieuwe pagina geopend. Op deze pagina kun je, je transactie 
volgen. Zolang de status op ‘Pending’ staat is de transactie nog niet verzonden.

Stap 11: Zodra de stratus op ‘Success’ staat is de transactie verzonden.
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