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Hardware wallet TREZOR

De TREZOR is, net zoals de Ledger Nano S, een hardware wallet. Het grote voordeel 
van een hardware wallet ten opzichte van andere wallets is de veiligheid. De privé 
sleutels (private keys) die je toegang geven tot je digitale munten zijn op een speciale 
chip in de wallet opgeslagen en verlaten deze chip nooit. Het is voor hackers daarom 
niet mogelijk om je privé sleutels en dus je digitale munten te stelen. De reden hiervan 
is dat je de details van je transactie ziet op het display. Daarnaast dien je via de fysieke 
knoppen je transactie te bevestigen. De hardware wallet heeft geen batterijen nodig 
aangezien deze via een USB kabel wordt verbonden met je computer.

Een hardware wallet is geschikt voor iedereen, maar met name voor mensen die een 
hogere waarde aan digitale munten bezitten.

Ondersteuning digitale munten

De TREZOR werkt met Bitcoin, Ethereum, Litecoin en nog vele andere digitale munten. 
Naast deze digitale munten zijn ook alle munten op het Ethereum netwerk, ook wel 
ERC-20 tokens genoemd, beschikbaar.

Indien je van plan bent om één te bestellen, dan zou ik dit altijd via de officiële website 
(https://shop.trezor.io) doen. Zo weet je zeker dat er niemand mee heeft gerommeld. 
Er is wel een een korte wachttijd dus hou hier rekening mee. De levering ging bij mij 
een stuk sneller dan de Ledger Nano S. 

Uitpakken

Stap 1: Haal het plastic van de verpakking (Er dient altijd plastic om de verpakking te 
zitten!)

Stap 2: Open de verpakking (Controleer voorafgaand aan het openen altijd de verze-
gelings strip welke zowel boven als onderop de verpakking te zien is. Deze hoort verze-
geld en onbeschadigd te zijn)

Stap 3: Haal de inlay uit de verpakking

Stap 4: Haal de items uit de inlay en verpakking

Zodra de bovengenoemde stappen zijn doorlopen en gecontroleerd, gaan we verder 
met het installeren. 
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https://cryptogoeroe.nl/ledger-nano-s-handleiding/
https://cryptogoeroe.nl/crypto-wallet/
https://shop.trezor.io
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Inhoud van de verpakking

 TREZOR

 USB kabel

 Keycord

 Handleiding (Getting started)

 Formulier voor je Recovery Seed (2x)

 Stickers (4x)
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Installeren

Je bent nu klaar om te beginnen met het configureren van je hardware wallet.

Stap 1: Pak de TREZOR en bijgeleverde USB kabel en verbind deze met elkaar.

Stap 2: Plaats de USB kabel in je computer.

Stap 3: Op het scherm zie je het volgende staan: “Welcome! Please  
visit trezor.io/start” Ga naar trezor.io/start.

Stap 4: Op deze pagina heb je 2 keuzes, wij kiezen in dit geval voor de linker optie; 
TREZOR ONE. Mocht je nou de TREZOR MODEL T hebben besteld, dan kies je voor 
de rechter optie.

Stap 5: Na het klikken zie je de volgende tekst; Please install TREZOR Bridge to allow 
TREZOR wallet to talk with your device. In de volgende afbeelding een visueel voor-
beeld, in mijn geval kies ik voor  “Mac OS X’. Natuurlijk kan dit bij jullie verschillen. 
Dit is afhankelijk van het device wat je gebruikt. Zodra je het juiste device hebt  
geselecteerd, druk je op de groene knop (Het device wordt veelal automatisch  
geselecteerd).

https://trezor.io/start
http://trezor.io/start
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Stap 6: Zodra je het bestand genaamd: trezor-bridge-2.0.9.pkg hebt gedownload, 
druk je er op. Vervolgens krijg je een pop-up zoals op onderstaande afbeelding 
zichtbaar. Druk vervolgens op “Ga door” en daarna op “Installeren.

Stap 7: Zodra de installatie is afgerond krijg je hier een melding van. Je mag het  
installatie programma vervolgens afsluiten.

Stap 8: Vervolgens krijg je op de site de mogelijkheid om de Firmware te updaten 
en te installeren. Doorloop dit proces en koppel na afloop hiervan de TREZOR los 
van de USB kabel en vervolgens stop je de USB kabel er weer in.

Stap 9: Ga vervolgens weer naar de website, zoals op de hardware wallet staat aan-
gegeven. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om een nieuwe wallet aan te maken via 
trezor.io/start. Doorloop dit proces.

Stap 10: Zodra de wallet is aangemaakt krijg je onderstaande melding. Druk  
vervolgens op “Continue to wallet”.

Stap 11: Vervolgens kom je in het Dashboard terecht. In het Dashboard valt op dat 
je nog een back-up moet maken. Druk op de knop “Create back-up in 3 minutes”.



CRYPTOGOEROE

www.cryptogoeroe.nl

Stap 12: Zodra je op de knop hebt gedrukt, zie je een beveiligingsmelding die over 
de back-up gaat. Hier staat bijvoorbeeld je back-up niet op een device op te slaan, 
lees deze door en vink vervolgens aan dat je het hebt begrepen via: “I understand 
and I agree” en vervolgens druk je op de groene knop “Continue”.

Stap 13: Vervolgens zie je op de website dat je het eerste woord moet gaan op-
schrijven die getoond wordt op je TREZOR. Schrijf deze, bijvoorbeeld in het bijge-
leverde boekje, goed op en druk vervolgens op “Next”. Herhaal dit proces tot al de 
woorden zijn opgeschreven, 24 woorden in totaal. Vervolgens heb je de mogelijk-
heid om via de TREZOR al de woorden nog eens te controleren, doe dit zorgvuldig. 
Deze stap is erg belangrijk, want met deze woorden kun je je wallet herstellen in 
het geval van verlies, diefstal of het invullen van de verkeerde pincode.  Bewaar je 
”Recovery Sheet met de 24 woorden” op een veilige plek en het liefst op  
verschillende locaties!

Stap 14: Druk vervolgens op “Finish”.

Stap 15: Ga vervolgens weer terug naar de website. Hier zie je de dat de back-up 
succesvol is afgerond. Vervolgens krijg je de melding om je TREZOR een persoonlijke 
naam te geven. Druk op “Continue” en geef je TREZOR vervolgens een naam en druk 
op “Confirm to continue” en bevestig je keuze vervolgens op je TREZOR.
Stap 16: De volgende stap is het kiezen van een PIN-code welke je gaat gebruiken 
om de volgende keren toegang tot de TREZOR te krijgen. Bevestig je keuze vervol-
gens weer op je TREZOR.

Stap 17: Je ziet op de website een scherm staan waar de code ingevuld kan worden, 
zie het voorbeeld hieronder. Voer vervolgens je persoonlijke PIN-code in zoals aan-
gegeven. Herhaal de code vervolgens en druk op “Continue”.
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Stap 18: Je kunt vervolgens kiezen om je e-mail in te voeren, mocht je dit niet willen 
dan heeft dit geen consequenties voor het proces van de TREZOR zelf.

Gefeliciteerd! Je TREZOR is nu gebruiksklaar.

Tot slot nog een laatste waarschuwing. Gebruik nooit een TREZOR die al geconfigu-
reerd is. Alleen jij mag je eigen pincode kiezen en je eigen 24 woorden opschrijven. 
Je wilt niet andere mensen je privé sleutel hebben en mogelijk bij je digitale munten 
kunnen. Jij bent nu namelijk je eigen bank! Koop dus ALTIJD een TREZOR van de 
officiële website (https://shop.trezor.io).

https://shop.trezor.io

