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In mijn handleiding van de TREZOR heb ik je inmiddels uitgelegd hoe je deze instal-

leert en configureert. De volgende stap is om gebruik te maken van je TREZOR. Je 
kunt dit doen op twee verschillende manieren. De eerste manier is in combinatie met 
MyEtherWallet. MyEtherWallet is een online wallet voor ERC-20 tokens. Tokens die op 
het Ethereum netwerk werken. Deze munten hebben veelal een eigen wijze voor het 
digitaal opslaan. De meest veilige manier om gebruik te maken van MyEtherWallet is 
door het gebruik maken van een hardware wallet, zoals de TREZOR. De andere manier 
is om gebruik te maken van de software van TREZOR zelf. In deze handleiding vertel ik 
je meer over het gebruik van de TREZOR.

Heb je nog geen TREZOR en ben je van plan om deze aan te schaffen? Koop dan 

ALTIJD een TREZOR van de officiële website https://shop.trezor.io.

Transacties met de TREZOR software

Stap 1: Pak je TREZOR en sluit hem via de bijgeleverde USB-kabel aan

Stap 2: Ga naar https://trezor.io en druk rechtsboven op het hoofdmenu item ‘Wallet’

Stap 3: Kies welke TREZOR jij bezit en druk op de afbeelding

Stap 4: Voer je code in van je TREZOR

Na het succesvol invullen van je code kom je in het volgende menu terecht, oftewel je 
wallet omgeving.

Bitcoin ontvangen
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Bitcoin ontvangen

In je wallet omgeving zie je een dashboard met daarbij een aantal knoppen: Transacties, 
ontvangen, verzenden en ondertekenen. Elke knop dient logischerwijs voor een taak 
binnen je wallet omgeving. Wij gaan nu naar het hoofdmenu-item ‘Ontvangen’ toe.

Stap 1: Druk, na succesvolle log-in, op de knop ‘Ontvangen’

Stap 2: Je komt op een nieuwe pagina met een groene knop, met de tekst: ‘Show full 
address’. Klik hier op.

Stap 3: Zowel op je TREZOR als in je wallet krijg je nu het volledige wallet adres te zien. 
Check of beide gelijk zijn en druk op ‘Continue’.

Stap 4: Je hebt nu de mogelijkheid om het volledige adres te kopiëren, kopieer het 
adres.

Stap 5: Ga naar de gewenste account waar jouw Bitcoin op staan, bijvoorbeeld Binance, 
en doorloop daar de procedure om Bitcoin te verzenden.

Stap 6: Zodra je bent aangekomen bij het invoeren van je adres, waar dus je Bitcoin 
heen moeten, voer je het gekopieerde adres in van je TREZOR wallet. Controleer het 
adres nog een laatste keer en voer je transactie uit.

Wacht een aantal minuten tot je Bitcoin op je TREZOR wallet staan. Na enkele minuten 
zie jij je Bitcoin verschijnen op je TREZOR wallet. Je hebt nu succesvol Bitcoin naar je  
TREZOR wallet verzonden. Waar ze altijd veiliger zijn dan op bijvoorbeeld een beurs  
zoals Binance omdat je nu in het bezit bent van je eigen private keys.
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MyEtherWallet

Wil je in plaats van Bitcoin bijvoorbeeld Ethereum ontvangen of versturen dan is de 
TREZOR ook een optie. Je kunt de TREZOR gebruiken samen met MyEtherWallet. Dit 
doe je op de volgende wijze.

Stap 1: Linksboven zie je momenteel BTC met een Bitcoin logo staan, druk hier op 
en zoek Ethereum (ETH) en klik deze aan.

Stap 2: Na het selecteren van Ethereum, zie je de volgende melding staan, ga hier-
mee akkoord en druk op de groene knop met hierin de tekst: ‘Go to MyEtherWallet’.
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Stap 3: Eenmaal hierop gedrukt kom je op de MyEtherWallet website. Je hebt hier 
de mogelijkheid om via een TREZOR in te loggen. Vink het hokje ‘TREZOR’ aan, om in 
te loggen druk je op de blauwe knop en vind je de gewenste wallet aan welke je wilt 
openen. Vervolgens druk je op ‘Unlock wallet’.

Voor het verdere gebruik van je TREZOR en MyEtherWallet verwijs ik graag naar 
mijn handleiding ‘MyEtherWallet – tokens versturen (ERC-20)’.

De volgende keer is het ook mogelijk om direct via https://www.myetherwallet.com 
in te loggen.

Gefeliciteerd, je kunt nu transacties met de TREZOR uitvoeren.

https://cryptogoeroe.nl/erc-20-tokens-versturen-myetherwallet/
https://cryptogoeroe.nl/erc-20-tokens-versturen-myetherwallet/
https://www.myetherwallet.com

