
STAP 3: Instructie voor het aansluiten van nieuwe mensen op CashFx 
 
NOTE: handelen op de Forex markt is altijd voor eigen risico. We adviseren dan ook niet met geld te handelen 
wat je niet hebt! 
 
• Gefeliciteerd! Je hebt een stap genomen op weg naar meer financiële vrijheid. 
• Je gaat je nu inschrijven bij CashFX 
• Voor dat je nu verder gaat zorg je dat je je bitcoin account hebt aangemaakt en gefund (Zie stap 1 & 2). 
• Als je al in het bezit bent van een bitcoin account kan je direct verder met onderstaande instructies. 

 
Je gaat je nu aanmelden bij CashFx: 
 

1. De referral link is: https://Duif.cashfxgroup.com  
a. Klik op de link 
b. Klik op ‘Register’ 

 
2. Vul de gegevens in -> bij het veld ‘Sponsored by’ staat de naam                                                       

DUIF.                                                                                                     
Check dit goed of dit overeenkomt met de referral link die je              
van je contactpersoon hebt gekregen! 
 

3. We adviseren een Gmail account te gebruiken voor CashFx                    
(let op: hotmail accounts werken niet). 
 

4. Ga akkoord met de algemene voorwaarden en kies voor de optie: 
CREATE AN ACCOUNT. 
 

5. Binnen enkele ogenblikken ontvang je een email.  
a. Klik op de confirmatie link in deze email 
b. Soms vraagt CashFX om een device code, deze krijg je via de mail, vul deze in het 

betreffende vakje. Dit is niet hoofdletter gevoelig. 
 

6. Je zit nu weer op in het Dashboard van CashFx -> Er zijn nu 2 opties: 
a. De linker optie (blauw)  -> ‘Academy + Trading package’  
b. De rechter optie (paars) -> ‘Academy package’  
c. Je kiest de (blauwe) optie -> “ACADEMY + TRADINGPACK” 

  
7. Kies hier het package voor het bedrag waarvoor je instapt -> scroll naar beneden om je package te 

kiezen.  
Bijvoorbeeld:  

         
 

8. Hierna zie je jouw gegevens staan, vul bij het land in uit welk land je komt en vink de algemene 
voorwaarden aan. 
 

9. Je hebt nu genoeg bitcoins in je wallet om het door jou gekozen pakket te kunnen kopen, je ziet hier 
nogmaals een overzicht wat het pakket naar jouw keuze kost -> klik nu op de groene knop ‘Confirm 
order’. 



 
10. Activeer nu je account door met bitcoins (BTC) te betalen (let op: je maakt dus voor je het package 

koopt je bitcoin account aan). (Dit doe je via STAP 2) 
 

 
11. Je hebt nu geld overgemaakt naar je account in CashFX -> een paar seconden ontvang je een scherm 

met een paarse ‘vink’  
Na ongeveer 30 minuten is je account geactiveerd en kun je in je backoffice kijken. Na 3 werkdagen 
gaat het automatische traden beginnen. 


