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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 voor een handelsplatform, dan is het verstan-
diger 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 ver-
koopt via Bitonic.

Bitcoin verkopen

Stap 1: Ga naar Bitonic.nl

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

Stap 3: Klik op ‘VERKOPEN’

Stap 4: Vul je Retour-bitcoinadres in (bijvoorbeeld van een beurs zoals Binance, een 
hardware wallet zoals de TREZOR of Ledger Nano S of een Bitcoin wallet zoals Block-
chain.info), in het geval de transactie niet slaagt wordt de Bitcoin hier naar verzonden 
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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
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/
https://cryptogoeroe.nl/handleiding-blockchain-info-aanmaken-desktop-wallet/
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Stap 5: Vul de gegevens van uitbetaling in (IBAN-rekeningnummer, rekeninghouder, 
plaats en mail)

Stap 6: Indien je een ‘Urgente betaling’ wilt uitvoeren vink je dit aan.

Stap 7: Vul je E-mail in (optioneel)

Stap 8: Indien je akkoord bent met de voorwaarden vink je dit aan

Stap 9: Klik op ‘VERDER’



CRYPTOGOEROE

www.cryptogoeroe.nl

Stap 10: Je ziet nu een overzicht van je Bitcoin-verkooporder

Stap 11: Maak de Bitcoins over naar het bovenstaande Bitcoin adres. Je hebt hier-
voor een beperkte tijd. Wanneer je Bitcoins niet binnen de betreffende tijd mini-
maal 1 bevestiging op het netwerk hebben, worden de Bitcoins geretourneerd naar 
het Bitcoin retour-adres. Wegens de beperkte tijd is het verstandig om de Bitcoins 
te versturen vanaf een Bitcoin wallet of een Hardware wallet zoals de Ledger Nano 
S of TREZOR en dus niet vanaf een beurs zoals Binance.
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Stap 12: Wanneer je transactie 1 bevestiging heeft op het Bitcoin netwerk zijn je 
Bitcoins in goede orde ontvangen door Bitonic.

Je hebt nu succesvol Bitcoin verkocht via Bitonic.

https://bitonic.nl/?partner=642

