
STAP 1: Instructie voor het opzetten van een Binance (BTC) account:  
 
De link om een account aan te maken is: https://www.binance.com/nl/register?ref=A7XV5RYS  Je doorloopt 
het aansluit proces. Voor het verificatieproces heb je je paspoort, ID of rijbewijs nodig. Let op: ben je al in 
het bezit van een bitcoinaccount, sla dan deze stap over en ga naar Stap 2. 
 

1. Klik op de referral link en vul je gegevens in (de verwijzingscode laat je staan). Ga akkoord met de 
voorwaarden en klik op ACCOUNT AANMAKEN. 
 

2. Via de email krijg je een accountverificatie binnen, met hierin een code. Vul deze in op de site.  
 

3. Klik rechts bovenin op je account en klik dan op je mail adres.  
 

 
 
 
 
 

4. Er wordt gevraagd om een beveiligings authenticator                   
in te stellen. Advies: kies voor de google authenticator   
(deze heb je later ook nodig bij CFX). Download de 
google authenticator op je telefoon.          
 
Scan de QRcode en ga verder, bewaar de backup key 
goed (dit is voor als je telefoon kapot/kwijt is, dan kun 
je via de backup key alsnog in je account).  

 
Ga verder. Klik op code verzenden. Je krijgt een email 
met daarin een code, vul deze in op de site bij 
emailverificatiecode, daaronder vul je de google code 
in die je zie op je telefoon in de app. Klik op INDIENEN. 

 
5. Klik bovenin op je account en dan op identificatie. Bij persoonlijke gegevens klik je op VERIFIËREN.  

Je moet je verifiëren met je paspoort, ID of rijbewijs, houdt een van deze bij de hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Selecteer je land en klik op BEGINNEN. 
 

7. Klik op het gewenste documenttype en  
klik op DOORGAAN. Je kunt live een foto                                                                                                                                                   
maken of een foto uploaden vanaf de  
computer. Daarna vraagt hij nog een                      
portretfoto te maken. 

 
 



8. Hierna kom je bij geavanceerde verificatie. Je kunt deze voltooien via de computer, maar vaak werkt 
dit niet optimaal en werkt het via de telefoon beter. Download de app Binance.               
Open de app, hij vraagt dan om jezelf te registreren, maar dat hoeft niet. Rechts bovenin staat login. 
Klik op LOG IN en log in met je inlog gegevens die je zojuist hebt aangemaakt. De app vraagt om een 
verificatie. Klik op SEND CODE. Hierna krijg je op je e-mail een code binnen. Vul deze in én vul de code 
in van de google authenticator en ga verder. Je bent nu ingelogd op je account. Rechts bovenin zie je 
dit logo:       Klik hierop en geef je camera toestemming.  
 

9. Op de computer klik je op GEBRUIK MOBIELE TELEFOON en 
scan met je telefoon de QR code. Hij vraagt dan een foto van 
jezelf te maken en je moet je hoofd heen en weer bewegen. 
Dit spreekt allemaal voor zich. Als dit gelukt is op de telefoon, 
klik je op IK HEB DIT OP MIJN TELEFOON VOLTOOID. Hierna 
wordt je geverifieerd, dit kan tot maximaal 24 uur duren. Over 
het algemeen gaat dit wel snel. 

 
 
 

10. Als je geverifieerd bent, klik je bovenin op Crypto kopen en dan 
op Bankstorting. Nu kun je via Ideal tot € 5000,- aan fiat kopen 
per dag. (wil je hogere bedragen kopen, klik dan op je account 
voor de adres verificatie)  
 
Vul het gewenste bedrag in en selecteer je bank. Klik op DOORGAAN. Hierna ga je automatisch naar 
de betaal gegevens van je bank. Doorloop dit betalingsproces. 

 
Als de betaling is voldaan staat                                                             
er Deposit Succesful. 
 
Klik op VIEW WALLET. 
 
 
 
 

11. Ga bovenin naar Crypto kopen, klik hierop                                               
en klik hierna op CASH BALANS.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Nu gaan we de Euro’s omzetten in BTC. 
Vul het bedrag in wat je wilt omzetten in BTC. 
Alleen hele bedragen, geen cijfers achter de komma. 
Klik op BUY BTC. Je ziet het bedrag wat je krijgt in BTC. 
Klik op CONFIRM ORDER. Na een aantal seconden  
krijgt je deze         groene vink in beeld.  

 
 
 
 
 
 
 

13. Ga naar Stap 2 van het stappenplan, het aanmaken van een imToken. 
 
 

14. Ga bovenin naar Wallet en klik op SPOT.  
 
 
 
  
 

15. Je zit nu in je wallet van Binance. Hier zie je het aantal Bitcoins staan wat je hebt. Klik  rechts achter 
de Bitcoin op OPNEMEN.  

 
 

16. Stuur je BTC naar je externe wallet 
(zie Stap 2 imToken, punt 8)  
 
Klik hier op RECEIVE, je ziet dan BTC 
Wallet staan. Kopieer deze link en 
plak dit wallet adres bij BTC adres 
van ontvanger. Klik op BTC, 
daaronder op max (dan zend je alle 
BTC die je hebt), daarna klik je op 
INDIENEN. 

 
 
 
 

17. Je krijgt een beveiligingsverificatie. Klik op CODE VERZENDEN. Je krijgt dan binnen enkele ogenblikken 
een code via de mail. Vul deze code hier in en eronder de code van google authenticator. 
 

18. Je krijgt een       vink in beeld en er staat opnameverzoek ingediend.    
 

19. Na het voltooien van je transactie staan de BTC over het algemeen binnen 60 minuten op je ImToken 
wallet. 


