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Introductie
In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om
bij Zamnesia een aankoop te doen met BitCanna als betaalmethode. Deze gids begint met een introductie over BitCanna.
Vervolgens komen de installatie en het gebruik van de verschillende digitale wallets aan bod. Een wallet heb je nodig om je
BitCanna-munten (BCNA) te verzenden, ontvangen en bewaren.
Nadat je de gewenste wallet succesvol hebt geïnstalleerd, lees
je in deze gids hoe je BCNA-munten kunt kopen en ermee kunt
betalen bij Zamnesia.
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Wat is BitCanna?
BitCanna is een betaaloplossing die is ontstaan vanuit de
cannabisbranche. De meeste banken, creditcardmaatschappijen en betalingsproviders verwerken geen geld dat gegenereerd is door de cannabisindustrie, terwijl dit volledig legaal is.
Om hier iets tegen te doen, creëerde BitCanna een platform
met een gedecentraliseerd betalingsnetwerk voor de legale
cannabisbranche in de vorm van de BitCanna-munt (BCNA).
Deze munt kun je gebruiken als betaalmethode. BitCanna is
bijzonder trots om Zamnesia te mogen verwelkomen als eerste partner die deze munt accepteert als betaalwijze. Om bij
Zamnesia met BitCanna te betalen, heb je het volgende nodig:

van gebruiksvriendelijkheid biedt die we nastreven. BitCanna
blijft alle processen echter verder verbeteren en optimaliseren om de aanpassingsmogelijkheden in de toekomst te vergroten.

• De BitCanna Lite of Mobile Wallet > Je hebt een digitale wallet
nodig om BitCanna-munten te kunnen verzenden, ontvangen
en opslaan. Momenteel is de mobiele BitCanna app alleen beschikbaar voor Android via de Google Play Store. De Lite Wallet
is verkrijgbaar voor Windows en Mac.
• BitCanna-munten (BCNA) > Dit is de valuta waarmee je aankopen kunt doen. De service van BitCanna is revolutionair
in de legale cannabisindustrie. We sparen geen moeite om
diensten te ontwikkelen die zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.
Toch beseffen we ook dat momenteel nog niet alles de mate
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Handleiding BitCanna Lite Wallet
Introductie

Installatie BitCanna Lite Wallet

De Lite Wallet is een gebruiksvriendelijke desktop wallet, die
een veilige manier biedt om je bestellingen bij Zamnesia te
betalen. Hiermee kun je BitCanna-munten verzenden, ontvangen en opslaan.

Stap 1: Download de Lite Wallet door op onderstaande knop te
klikken. Kies de versie die geschikt is voor jouw besturingssysteem (Windows of Mac).

Let op: Jij bent de enige eigenaar van je wallet. BitCanna
heeft geen toegang tot wallets, kan ze niet herstellen en over
de valuta erin beschikken. Je wallet is alleen te herstellen
door middel van je eigen back-up en wachtwoord. Het is
daarom belangrijk dat je je wachtwoord en back-up op een
veilige plek bewaart. Dit is de enige manier om je wallet te
herstellen of hem naar een nieuw apparaat over te dragen.
Deze handleiding behandelt tevens hoe je je back-up veilig
opslaat.

DOWNLOAD

DOWNLOAD

Stap 2: Start het uitvoerbare bestand van de Lite Wallet. Hiermee begint het installatieproces. Als het klaar is, start de Lite
Wallet automatisch op.
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Stap 3: Klik op “Create New”. Hiermee maak je een nieuwe BitCanna Wallet aan. Let op: Als je al een wallet hebt en besluit
een nieuwe aan te maken, zal de oude overschreven worden.
Wanneer je het wachtwoord en de back-up van je oude wallet nog hebt, kun je weer toegang krijgen. Daarnaast kun je je
oude wallet openen met je private key.

Stap 4: Bij het aanmaken van een nieuwe wallet, kun je deze
voorzien van je eigen label. Dit is de “naam” van je wallet. Het
maakt niet uit hoe je hem noemt, bijvoorbeeld: Mywallet1 of
LetsGetHigh.
Daarnaast moet je een wachtwoord aanmaken dat aan de
volgende eisen voldoet:
• minstens acht tekens lang
• Minstens één hoofdletter (A-Z)
• Minstens één cijfer (0-9)
• Minstens één speciaal teken (~`!@#$%^^&*()_-+=[]{}:;”’|<>.,/?).
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Stap 5: Vergeet niet om je wachtwoord te noteren en op een
veilige plek te bewaren, niet op je computer (bijvoorbeeld in
een tekstdocument op een USB-stick of in een wachtwoordmanager). Dit is belangrijk, omdat je dit wachtwoord niet
kunt veranderen. Jij bent de enige eigenaar van je wallet.
BitCanna heeft geen toegang tot je wallets, kan ze niet herstellen of over de valuta erin beschikken. We laten hieronder
in de Lite Wallet tour zien hoe je een back-up maakt.

Klik hier voor de “Handleiding BitCanna Mobile Wallet”

Klik hier voor “Hoe Koop Je BitCanna?”
Klik hier voor “Hoe Gebruik Je BitCanna Als Betaalwijze bij
Zamnesia?”

Gefeliciteerd, je hebt met succes je Lite Wallet aangemaakt!
Hierna volgt de Lite Wallet tour, waarin we uitleggen hoe je
een back-up maakt en hoe je BCNA-munten verstuurt en
ontvangt. Sla het maken van een back-up niet over, aangezien dit zeer belangrijk is. We lichten meerdere manieren toe
waarmee je weer toegang tot je wallet kunt krijgen, indien er
bijvoorbeeld iets gebeurt met je computer.
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BitCanna Lite Wallet tour

Send

Overview

Hier kun je een transactie uitvoeren. Om bij Zamnesia producten te betalen, vul je het adres en het aantal BCNA in dat
getoond wordt door de webshop. Klik op “SEND BCNA” om de
transactie te voltooien. Je kunt deze functie ook gebruiken om
BitCanna-munten (BCNA) naar andere adressen te versturen,
bijvoorbeeld van je Lite Wallet naar je Mobile Wallet.
Er wordt per transactie een kleine vergoeding van 0,0001
BCNA in rekening gebracht. Deze kosten zijn automatisch inbegrepen.

Hier vind je je huidige BitCanna-saldo, de laatste transacties
en diverse aanbiedingen van BitCanna-partners.
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Receive

Transactions

Hier vind je alle info die je nodig hebt om BitCanna-munten
(BCNA) te ontvangen. Je kunt je adres eenvoudig kopiëren met
de linkerknop. Met de rechterknop kun je je persoonlijke QR-code bekijken en exporteren om hem met anderen te delen.

Hier vind je een overzicht van al je transacties. Door op een
transactie te klikken, kun je meer gedetailleerde informatie
bekijken. Met behulp van de zoekbalk kun je tevens zoeken naar
transacties.
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Support
Hier vind je de contactinformatie van BitCanna voor het geval
je hulp nodig hebt of met vragen zit. Je kunt altijd contact
opnemen met BitCanna via info@bitcanna.io.

Settings and Back-up
Onder “General” kun je de instellingen naar wens wijzigen. Onder “Settings” kun je een back-up van je wallet en private key
maken. Dit is zeer belangrijk.
Om je private key op te slaan, klik je op “show” en kopieer je
de sleutel die verschijnt. Sla deze bijvoorbeeld op in een tekstdocument op een USB-stick of in een wachtwoordmanager.
Klik vervolgens op “Backup” (de groene knop) en sla het bestand op een USB-stick op of een andere locatie dan je huidige computer.
Daarnaast heb je bij het aanmaken van je wallet een wachtwoord ingesteld. Als je dit wachtwoord nog niet op een veilige
locatie hebt opgeslagen, doe dat nu dan.
Deel je private key, back-up of wachtwoord met niemand!
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Waarom het maken van een back-up en het opslaan van je
private key en wachtwoord zo belangrijk is? Omdat als je je
wachtwoord vergeet, je met de private key nog steeds toegang
tot je wallet kunt krijgen. Als je je wallet wilt overdragen naar
een andere computer, heb je de back-up in combinatie met je
wachtwoord nodig om hem te “installeren” op je nieuwe apparaat. Je kunt ook je private key gebruiken om de wallet op een
nieuwe computer te “installeren”. Zo heb je meerdere manieren
om weer toegang te krijgen tot je wallet, mocht er iets gebeuren met je computer.

Je hebt de Lite Wallet tour voltooid. Hierna volgt de Mobile
Wallet! Wil je deze overslaan?
> Klik hier voor de ‘Mobile Wallet handleiding’.
> Klik hier voor “Hoe Koop Je BitCanna?”.
> Klik hier voor “Hoe Gebruik Je BitCanna Als Betaalwijze bij
Zamnesia?

Als je je wachtwoord en private key verliest, verlies je de toegang tot je wallet en de valuta. BitCanna heeft geen toegang
tot je wallets, kan ze niet herstellen of over de valuta erin beschikken.
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Handleiding BitCanna Mobile
Introduction

Installatie BitCanna Mobile Wallet

Momenteel is de Mobile Wallet alleen beschikbaar voor
Android via de Google Play Store. Je kunt de Mobile Wallet ook
gebruiken om je bestelling bij Zamnesia af te rekenen, maar
het is belangrijk om te weten dat je je Lite Wallet niet kunt
koppelen aan je Mobile Wallet en omgekeerd. Ze zijn niet verbonden, aangezien het afzonderlijke wallets zijn.

Stap 1: Ga naar de Play Store en zoek op BitCanna of klik hier.

Let op: Jij bent de enige eigenaar van je Mobile Wallet. BitCanna heeft geen toegang tot wallets, kan ze niet herstellen
of over de valuta erin beschikken. Je Mobile Wallet is alleen
te herstellen door middel van je herstelzin. Daarom is het
belangrijk om deze zin op een veilige plaats te bewaren. Dit is
de enige manier waarop je je Mobile Wallet kunt herstellen of
kunt overdragen naar een nieuw apparaat.

Stap 2: Download de BitCanna app.
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Stap 3: Na het downloaden, kun je je Mobile Wallet instellen.
Maak een nieuwe wallet aan.

Stap 4: Kopieer de herstelzin en bewaar deze op een veilige
plaats (bijvoorbeeld op een USB-stick of uitgeschreven op papier en op een veilige plaats opgeborgen). Deze zin wordt gebruikt om je Mobile Wallet te herstellen of om hem naar een
nieuw apparaat over te dragen.
Het is belangrijk te weten dat jij de enige eigenaar van
je Mobile Wallet bent. BitCanna heeft geen toegang tot
je account, kan dit niet herstellen of over de valuta erin
beschikken.
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Stap 5: Herhaal de herstelzin in de juiste volgorde.

Stap 6: Kies je verificatiecode. Deze code gebruik je om je wallet te openen en verzekert een eenvoudige en veilige login. Als
je je verificatiecode verliest, kun je de wallet herstellen met je
herstelzin.
Stap 7: Bevestig je verificatiecode.
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Gefeliciteerd, je hebt met succes je Mobile Wallet aangemaakt. Hierna volgt een korte tour langs de functies ervan.
Wil je deze overslaan? :
> Klik hier voor “Hoe Koop Je BitCanna?”.
> Klik hier voor “Hoe Gebruik Je BitCanna Als Betaalwijze bij
Zamnesia?”
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BitCanna Mobile Wallet tour

Pay

Overview

Ga naar het tabblad “Pay”, wanneer je klaar bent om een betalingsopdracht uit te voeren. Je hebt de keuze uit twee opties
voor het overmaken van BCNA naar een ander BitCanna-adres:

De belangrijkste functie van de Mobile Wallet is het opslaan,
verzenden en ontvangen van BitCanna-munten op je mobiele
telefoon.

1. Je kunt de geleverde QR-code scannen. Dit is de eenvoudigste
optie.
2. Je kunt ook handmatig het BitCanna-adres van de ontvanger
invullen. Na het invoeren van het adres, kun je het gewenste
aantal BCNA invullen. Druk op “Pay” om de transactie te
voltooien.
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Receive

History

Dit tabblad geeft je wallet-adres en QR-code weer. Als
je op de knop “Copy” drukt, wordt het adres automatisch
gekopieerd naar je klembord. Dit maakt het zeer eenvoudig
om je BitCanna-adres met anderen te delen.

Zodra je een bedrag succesvol hebt betaald of ontvangen, kun
je je transactie bekijken onder “History”. Het bedrag (in BCNA)
en het adres van de ontvanger worden hierbij weergegeven.
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Hoe Koop Je BitCanna? (BCNA)?
> Klik hier voor “Hoe Gebruik Je BitCanna Als Betaalwijze bij
Zamnesia?”
Introduction
Voor het betalen via het gedecentraliseerde betaalnetwerk
van BitCanna heb je BitCanna-munten nodig, ook bekend als
BCNA. Je kunt deze rechtstreeks kopen met een creditcard bij
onze partner Indacoin. Straks leggen we uit hoe je precies BCNA-munten kunt aanschaffen met een creditcard.

wijs aanleveren. Dit is enkel de eerste keer vereist. Als je in de
toekomst meer munten wilt kopen met dezelfde creditcard, hoef
je geen KYC-proces meer te doorlopen. Je documenten worden
binnen enkele minuten automatisch geverifieerd.

De prijs van BCNA kan fluctueren en het betaalsysteem van
BitCanna gaat gepaard met transactiekosten van 0,0001 BCNA.
Daarom is het belangrijk dat je iets meer BCNA bestelt dan
nodig is voor je eerste aankoop. Op die manier weet je zeker
dat je genoeg munten hebt om de aankoop te voltooien. Aangezien een minimum bestelbedrag van $ 50,- is vereist, is de
transactievergoeding verwaarloosbaar. De resterende munten kun je bewaren in je wallet voor een volgende bestelling.
Om wettelijke redenen vereist de aanschaf van BCNA bij Indacoin authenticatie via het principe Know Your Customer (KYC).
Je moet hiervoor een kopie van je ID-kaart, paspoort of rijbe-
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Stap 1: Ga naar https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-withcredit-card/
Stap 2: Voer je persoonlijke gegevens, je e-mailadres en je BitCanna wallet-adres in (dit adres staat in je Lite Wallet of Mobile Wallet onder het tabblad “Receive”, afhankelijk van welke
wallet je gebruikt) en vul het aantal BCNA in dat je wilt aanschaffen.

Stap 3: Ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en klik op
“BUY”. Dit stuurt je door naar onze partner Indacoin, die het betaalproces faciliteert.

Note: Let op: Wil je er zeker van zijn dat je de juiste hoeveelheid BCNA koopt voor je bestelling? Ga dan naar “Hoe gebruik je BitCanna als betaalwijze bij Zamnesia?” en maak
je bestelling aan. Vervolgens wordt weergegeven hoeveel
BCNA je moet betalen. Hierna kun je de juiste hoeveelheid
BCNA invullen en hieronder verdergaan met stap 3 van “Hoe
Koop Je BitCanna?”.
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Stap 4: Voer je persoonlijke gegevens in, ga akkoord met de
Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid en ga verder.

Stap 5: Voer je creditcardgegevens in, ga akkoord met de
Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid en ga verder.
Het betaalproces zal nu beginnen. Het verschilt per bank of
je aanvullende stappen moet ondernemen om de betaling te
voltooien.
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Stap 6: Voltooi de telefoonbevestiging. Je kunt kiezen voor het
ontvangen van een tekstbericht of een gesproken bericht met
een code. Voer de code in en ga verder.

Stap 7: Klik op de knop “press to continue” om het eenmalige
KYC-proces te starten. De duur van het proces hangt af van
het aantal munten en vanuit welk land ze worden gekocht.
Volg de instructies op je scherm. In de meeste gevallen dien
je enkel de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs te uploaden en een foto van je gezicht aan te leveren. Het systeem
verifieert je screenshots en de foto. Dit proces duurt ongeveer
2-3 minuten; blijf op de pagina totdat deze aangeeft dat je
documenten geverifieerd zijn.
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Stap 8: Na het voltooien van het KYC-proces, kan het tot vijftien
minuten duren voordat je munten naar je wallet worden verzonden. Je kunt teruggaan naar de transactiestatus-pagina
van Indacoin door te klikken op de knop in de linkerbovenhoek.
Als je binnen een uur nog geen munten hebt ontvangen,
neem dan contact op met Indacoin via de live chatfunctie
op hun website. Een andere mogelijkheid is om een e-mail te
sturen naar info@bitcanna.io.
Stap 9: Controleer vervolgens je wallet om te zien of de munten zijn aangekomen. Houd er rekening mee dat het enkele
minuten kan duren voor ze verschijnen, nadat Indacoin de
transactie heeft goedgekeurd. Je munten worden linksboven
weergegeven in je Lite Wallet of op het dashboard van je Mobile Wallet, afhankelijk van welke je gebruikt.
Top! Je hebt nu BCNA bemachtigd! Hierna volgt hoe je met
BCNA betaalt bij Zamnesia.
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Hoe Gebruik Je BitCanna Als
Betaalwijze bij Zamnesia?
Introduction
BitCanna is zeer blij met Zamnesia als eerste partner die
BCNA als betaalwijze accepteert. Dit betekent een belangrijke mijlpaal — niet alleen voor BitCanna, maar voor de
cannabissector in zijn geheel. Het maakt ondernemingen
namelijk minder afhankelijk van huidige financiële dienstverleners. Zorg dat je de Lite of Mobile Wallet hebt geïnstalleerd, voordat je begint met de betaling. Controleer daarnaast of je voldoende BCNA-munten hebt voor de aankoop.

Guide
Stap 1: Kies BitCanna als betaalmethode. De 15% korting voor
gebruikers van BitCanna wordt automatisch toegepast.
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Stap 2: Controleer het overzicht van je bestelling, ga
akkoord met de Algemene Voorwaarden en klik op de
knop Bevestigen om verder te gaan. Zorg dat je genoeg
BCNA-munten hebt om de betaling te voltooien. Hoe je
controleert hoeveel munten je nodig hebt, lees je bij stap 3.

Stap 3: Na het bevestigen verschijnt een nieuw scherm met het
aantal BCNA dat je moet betalen en het wallet-adres van Zamnesia.
Je hebt een uur de tijd om het correcte aantal BCNA over te maken
vanaf je Mobile of Lite Wallet. Als je de QR-code scant met je Mobile
Wallet, verstuur je automatisch het juiste bedrag. Als je betaalt
zonder QR-code, is het belangrijk dat je het exacte bedrag verstuurt
dat wordt weergegeven op je scherm. Anders wordt de transactie
niet verwerkt.
Stuur valuta niet rechtstreeks vanaf een beurs of vanaf Indacoin
(de plaats waar je BCNA koopt met een creditcard)! Vanwege
de mogelijk langere verwerkingstijden, komen deze bedragen
vaak niet op tijd aan. Daarom moet je het bedrag vanuit je wallet
versturen.
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Stap 4: Na het verzenden van het juiste bedrag in BCNA, bevestigt Zamnesia je betaling. Dit kan hooguit drie minuten in
beslag nemen. Heb dus even geduld.

Stap 5: Als je de munten op tijd hebt verstuurd, wordt je betaling bevestigd. Ook kun je de transactie zien verschijnen op de
blockchain explorer. Indien je de munten niet binnen een
uur verstuurt, wordt de transactie geannuleerd. Je kunt het
opnieuw proberen door een nieuwe bestelling te plaatsen.
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Gefeliciteerd! Je hebt de transactie met succes voltooid.
Bedankt voor het ondersteunen van de cannabisbranche.
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FAQ
Wat gebeurt er wanneer de timer na een uur afloopt?
Als je de betaling hebt verstuurd voordat de timer is
afgelopen, wordt deze nog geaccepteerd. Je krijgt een popup te zien met “Your Payment has timed-out”, maar als je bij
de bestelstatus kijkt, staat er “Payment accepted”. Uiteraard
dien je nog wel enkele minuten te wachten tot de betaling
bevestigd is, voordat deze status zichtbaar wordt.
Hoeveel BCNA heb ik nodig om mijn bestelling te betalen?
Het aantal BCNA dat je nodig hebt, wordt weergegeven zodra
je je besteloverzicht hebt bevestigd. Hiermee start ook de
timer van een uur om de betaling te voltooien. Het is aan te
raden om eerst te controleren hoeveel BCNA je nodig hebt
voor de aankoop (inclusief de transactiekosten). Zo weet je
hoeveel je moet aanschaffen.
Waarom is er sprake van transactiekosten?
Elke transactie met de betaalmethode BitCanna vereist een
kleine vergoeding. Deze vergoeding is zo laag, dat het bedrag
verwaarloosbaar is. De kosten variëren, afhankelijk van de
bezetting van het betaalnetwerk. Deze transactievergoeding
bedraagt rond de 0,0001 BCNA per transactie
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Hartelijk dank voor het lezen van onze handleiding. Wil je op
de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Volg ons dan op
onze kanalen:
Twitter
Telegram
Github
Wil je meer weten over BitCanna en hoe we betalingen in de
cannabisindustrie ingrijpend willen veranderen? Lees dan
onze whitepaper.
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