
“Hoe te beginnen met Bitcoin & Cryptocurrency”



● Wat is Bitcoin
○ Uitleg Bitcoin
○ Uitleg Blockchain

● Bitcoinhelper Academy
○ Bitcoinhelper Stappenplan
○ Bitcoinhelper Telegram
○ Bitcoinhelper Webinar

● Bitcoin Kopen 
○ Bitvavo (Bitcoin Kopen)
○ DCA (Dollar Cost Average) 

● Cryptocurrency Wallets
○ Hardware wallet/ Software wallet/ Online 

wallet

● Traden met Bitcoin
○ Binance Exchange
○ Binance Academy
○ Tradingview

● Traden met Bitcoin
○ Basisbeginselen TA
○ 100Eyes Cryptoscanner

● Handige Links

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl/bitcoinhelper-academy-beginnen-met-cryptocurrency/


Bitcoinhelper Tip: Lees over Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain

Wat is Bitcoin - Blockchain

https://bitcoinhelper.nl
http://www.youtube.com/watch?v=PXPDIO3HArA
http://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4
https://bitcoinhelper.nl/bitcoin-uitleg-waar-vind-je-betrouwbare-bitcoin-informatie/
https://bitcoinhelper.nl/


Klik hier

Klik hier

Klik Hier

Volg alle 10 
stappen door op 

de links te klikken
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https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl/


Klik Hier

Klik Hier

Klik Hier

Klik Hier

Bitcoinhelper Tip: De meest populaire crypto Youtube 
video’s vind je op Bitcoinhelper.nl
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https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl/


Klik Hier

Klik Hier

Bitcoinhelper Tip: Registreer je bij de goedkoopste broker van Nederland en krijg korting op je tradingsfees KLIK HIER! 
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https://bitcoinhelper.nl
https://bitvavo.com/?a=83579355B3
https://bitcoinhelper.nl/


Bitcoinhelper Webinars - Academy

Klikbare link

Klikbare link

Bitcoinhelper Tip: Volg onze Cryptocurrency Webinars! 

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl
http://www.youtube.com/watch?v=dugw1iw4pn8


Start veilig met een DCA Strategie bij Bitvavo

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl/bitvavo-review-en-handleiding-bitcoin-kopen/
https://bitcoinhelper.nl
https://bitvavo.com/?a=83579355B3
https://bitcoinhelper.nl/handleiding-bitcoin-kopen-bij-bitvavo-2020/
http://www.youtube.com/watch?v=s3K8K94Jmug


Dollar Cost Average Strategie

Klikbare link

Wat is Bitcoin Dollar Cost Averaging (DCA ...
bitcoinmagazine.nl › bitcoin-nieuws-overzicht › dollar-...

5 jul. 2020 — Een manier om Bitcoin (BTC) te kopen is de zogenaamde DCA techniek. Wat staat 

voor Dollar Cost Averaging. Lees deze Bitcoin 101.

Bitcoinhelper Tip: De DCA Strategie is een zeer veilige manier van investeren in crypto

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl
http://www.youtube.com/watch?v=y9kSGLsu-RE
https://bitcoinhelper.nl/dollar-cost-average-strategie-uitgelegd-in-3-min-cryptocurrency-trading/
https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-nieuws-overzicht/dollar-cost-averaging-dca-trading
https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-nieuws-overzicht/dollar-cost-averaging-dca-trading


Chart

Orderbook

Trading pairs

Eigen orders

Kopen &
Verkopen

Klikbare link

Bitvavo heeft zowel Broker als Exchange functies

Klikbare link

Het handige aan Bitvavo is dat ze zowel een Broker- als een Exchange functie hebben! Nu uitproberen KLIK HIER

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitvavo.com/?a=83579355B3
https://support.bitvavo.com/l/nl/?a=83579355B3
https://bitvavo.com/?a=83579355B3
https://bitcoinhelper.nl


Cryptocurrency Wallets

Bitcoinhelper Tip: Interne Wallets, zoals bijvoorbeeld de online wallet van Bitvavo, zijn prima veilige wallets. Bij grotere investeringen is het handig om een Hardware 
wallet te gebruiken. Bijvoorbeeld de Ledger!

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl/hardware-wallet/
https://bitcoinhelper.nl/online-wallet/
https://bitcoinhelper.nl/wat-is-een-software-wallet-2021/
http://www.youtube.com/watch?v=LBzH4sOpuEU
https://bitcoinhelper.nl


Wat heb je nodig als je start met Traden 

Klikbare link

Wat heb je nodig als je wilt beginnen met het 
traden van en handelen in Bitcoins? 

1. Een Binance account - De beste en Meest 

betrouwbare Cryptocurrency exchange ter wereld.

2. Een Tradingview account - Het beste 

platform voor het bestuderen en maken van je eigen charts.

3. De Binance Academy - De gids van Binance 

voor alle wat met crypto te maken heeft en wat je zult tegenkomen 
op de exchange. 

Bitcoinhelper Tip: In de Binance Academy vind je alle informatie die je nodig hebt bij het traden op Binance!

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl


Binance Uitleg - CryptoTargets

Klikbare link

Bitcoinhelper Tip: Bij onze Partner Cryptotargets vind je veel handige info!

Klikbare link Klikbare link

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl
https://www.binance.com/?ref=29301307
http://www.youtube.com/watch?v=TpRhFmPEuFc


Bitcoinhelper Tip: Bekijk ook het 
Bitcoinhelper Gevorderde Stappenplan. 

Lees en bestudeer de artikelen!

Klikbare link

Klikbare link

Klikbare link

Klikbare link

Klikbare link

De basisbeginselen van Technische Analyse

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl/de-basis-van-technische-analyse-in-crypto/
https://bitcoinhelper.nl/uitleg-support-en-resistance-in-cryptocurrency-charts/
https://bitcoinhelper.nl/wat-is-een-oco-order-en-hoe-deze-te-plaatsen-op-binance/
https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl/bitcoinhelper-academy-beginnen-met-cryptocurrency/?preview_id=13785&preview_nonce=909309a8b6&preview=true


Bitcoinhelper Tip: 
Probeer nu de 100Eyes 

scanner gratis. KLIK 
HIER

Klikbare link

100Eyes Cryptoscanner Gratis uitproberen

https://bitcoinhelper.nl/
https://bitcoinhelper.nl/100-eyes-cryptocurrency-scanner-uitleg-en-review-2021/
https://t.me/Official_100eyes_bot?start=bitcoinhelper
https://t.me/Official_100eyes_bot?start=bitcoinhelper
https://bitcoinhelper.nl
https://t.me/Official_100eyes_bot?start=bitcoinhelper


Handige Links
Cryptocurrency koersinformatie: 
https://coinmarketcap.com/
https://coinpaprika.com/
http://coingecko.com/

Charting programma: 
https://www.tradingview.com/

Cryptocurrency Nieuws: 
https://bitcoinhelper.nl/cryptocurrency-nieuws/

Cryptocurrency Artikelen:
https://bitcoinhelper.nl/de-meest-populaire-cryptocurrency-arti
kelen/

Handige Links

https://coinmarketcap.com/
https://coinpaprika.com/
http://coingecko.com/
https://www.tradingview.com/
https://www.bitcoinhelper.nl/het-meest-populaire-bitcoin-en-cryptocurrency-nieuws/
https://www.bitcoinhelper.nl/populaire-bitcoin-cryptocurrency-artikelen-2021/
https://www.bitcoinhelper.nl/populaire-bitcoin-cryptocurrency-artikelen-2021/
https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl/


https://weareblox.com/nl-nl/partners/bitcoinhelper
https://bitcoinhelper.nl/


Cryptocurrency Trading groepen / Communities

Klikbare link

Bitcoinhelper Tip: 1 maand gratis proberen in de Crypto en Trading Academy

https://bitcoinhelper.nl/
https://madelonvos.nl/moneytalks/?ref=Bitcoinhelper
https://t.me/bitcoinhelpernl
https://bitcoinhelper.nl


Inhoud:
Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Bitcoinhelper en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen 
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze handleiding en/of de informatie die via deze handleiding wordt verstrekt.

Aansprakelijkheid:
Het kan zo zijn dat we in deze handleiding verwijzen naar informatie van andere bedrijven of personen, onder andere via hyperlinks. Als je deze producten 
of diensten gebruikt, dan is dat op eigen risico. Wij hebben geen invloed op de dienstverlening van andere partijen. We beoordelen de inhoud van de 
informatie en websites van andere bedrijven of personen niet op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit.

Hiervoor accepteren wij dus geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de inhoud van sites die wij niet onderhouden en die verwijzen naar onze 
handleiding.  

Investeren is op eigen risico:
Wij van Bitcoinhelper zijn geen geregistreerd investeringsadviseur. De diensten, inhoud en informatie die wij aanbieden is puur educatief en mogen niet 
worden gezien als financieel advies of investeringsadvies.

Handelen en investeren in cryptocurrencies houdt een aanzienlijk risico op verlies in en wordt niet aanbevolen voor iemand die geen getrainde 
investeerder is. Het wordt op eigen risico uitgevoerd.Het wordt aanbevolen dat je nooit meer risico ́s neemt, dan je kunt verliezen. Werken met hefbomen 
kan tot aanzienlijke verliezen leiden. 

Affiliate links
Sommige links in deze handleiding zijn affiliate links. Dat houdt in dat wij een commissie ontvangen als je een bepaalde dienst of product afneemt. Wij 
delen alleen affiliate links als we daar zelf achter staan en je betaalt daardoor niets
extra ́s. Je ontvangt juist vaak een voordeel.

Disclaimer

https://bitcoinhelper.nl
https://bitcoinhelper.nl/

