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Bitonic is een Nederlands bedrijf die sinds 2012 de mogelijkheid bied om Bitcoin op 
een eenvoudige manier te kopen en te verkopen. Bitonic is ideaal voor de beginner in 
deze nieuwe wereld. Je kunt namelijk Bitcoin kopen door middel van IDEAL en Bitcoin 
verkopen door middel van een snelle bankoverschrijving.

Bitonic biedt ook een dienst aan voor de meer ervaren ‘Bitcoiners’, zij hebben namelijk 
een handelsplatform genaamd ‘BL3P‘, die samenwerkt met BUNQ. Op een handels-
platform zoals BL3P kun je Bitcoin handelen met andere gebruikers. Dit is echter wel 
een stuk moeilijker dan de standaardwijze.

Ben je nog niet klaar voor het gebruik van een handelsplatform, dan is het verstandi-
ger om Bitonic te gebruiken in de standaard vorm. Je betaalt wel iets meer aan fees, 
maar hiervoor krijg je gemak terug. In deze handleiding vertel ik je hoe je Bitcoin koopt 
via Bitonic.

Bitcoin kopen

Belangrijk om te weten is dat het maximum aankoopbedrag € 20.000 is.

Stap 1: Ga naar Bitonic.nl

Stap 2: Vul het aantal Bitcoin of het bedrag in € in

www.cryptogoeroe.nl

https://bitonic.nl/?partner=642
https://cryptogoeroe.nl/wat-is-bitcoin/
https://cryptogoeroe.nl/hoe-koop-ik-een-bitcoin/
https://bitonic.nl/?partner=642
https://bitonic.nl/?partner=642
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Stap 3: Klik op ‘KOPEN’

Stap 4: Vul je Bitcoinadres in (bijvoorbeeld van een beurs zoals Binance, een hardware 
wallet zoals de TREZOR of Ledger Nano S of een Bitcoin wallet zoals Blockchain.info)

Stap 5: Selecteer je bank

Stap 6: Vink ‘Ik begrijp dat ik bitcoins koop en ga akkoord met de voorwaarden’ aan als 
je hiermee akkoord gaat

Stap 7: Bestel je voor het eerst op Bitonic? Dan is er een eenmalige extra verificate  
vereist. Vink ‘Ik begrijp het’ als je hiermee akkoord gaat

Stap 8: Klik op ‘AFREKENEN’

Stap 9: Volg de stappen van iDeal

Stap 10: Je ziet nu een Bitcoin-transactieoverzicht

https://cryptogoeroe.nl/handleiding-binance-aanmaken-account-en-inloggen/
https://shop.trezor.io/?a=cryptogoeroe.nl
https://www.ledgerwallet.com/r/a7ed?path=/products/ledger-nano-s&tracker=MY_TRACKER
https://cryptogoeroe.nl/handleiding-blockchain-info-aanmaken-desktop-wallet/
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Stap 11: Als je voor het eerst Bitcoin koopt via je bankrekening dan dien je nu je 
rekeningnummer te verificeren

Stap 12: Vul je mobiele nummer en e-mail in en klik op ‘VOLGENDE’

Stap 13: Je ontvangt nu een verificatiecode via SMS, vul deze verificatiecode in en 
klik op ‘VOLGENDE’
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Stap 14: Maak nu € 0,01 over vanaf je rekening om het verificatieproces te  
voltooien. Vergeet de volledige omschrijving niet, deze is vereist!

Stap 15: Vink ‘Ik heb € 0,01 overgemaakt volgens de aanwijzingen’ wanneer je dit 
gedaan hebt

Stap 16: Klik op ‘VERIFICATIE INDIENEN’

Stap 17: Je aanvraag is nu ingediend. De Bitcoin worden binnen enkele uren na ont-
vangst van de overboeking verstuurd. Je rekening is daarna geverifieerd en in het 
vervolg krijg je de Bitcoin direct geleverd.

Je hebt nu succesvol Bitcoin gekocht via Bitonic. In het vervolg heb je dus geen last 
meer van de verificatie en kun je nog sneller Bitcoin kopen. Het kan zo zijn dat je in 
de toekomst je Bitcoin weer wilt verkopen, dit kan ook vrij gemmakelijk via Bitonic. 
In mijn volgene handleiding ‘Bitonic Bitcoin Verkopen‘ leg ik je dit uit.

https://bitonic.nl/?partner=642
http://cryptogoeroe.nl/bitonic-handleiding-bitcoin-verkopen

