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Introductie
Als je al (andere) cryptocurrency bezit, raden we aan om BitCanna op Osmosis of CoinDeal
te kopen. Dit kun je doen door te handelen tegen andere coins. Heb je nog geen BitCanna
wallet? Om BCNA-coins te kopen, moet je er eerst eentje installeren. Volg daarvoor deze
handleiding: klik hier.
Als je nog geen coins bezit, raden we Coinmerce aan. Dit is een Nederlandse, DNB-erkende
broker. In onderstaande handleiding wordt precies beschreven hoe je BCNA op Coinmerce
kunt kopen. Houd er rekening mee dat het verificatieproces tijdens de eerste configuratie
van je account eventjes kan duren.
Houd er ook rekening mee dat BCNA momenteel niet beschikbaar is in de mobiele app van
Coinmerce. Je moet hun website in je browser openen.
Stap 1: Ga naar coinmerce.io en vul de vereiste informatie in.
Stap 2: Ga naar je e-mail om je account te activeren.
Stap 3: Verifieer je identiteit op Coinmerce; volg gewoon de instructies op het scherm.
Stap 4: Nadat je je gegevens hebt ingevuld, moet je een betaalmethode toevoegen. Voeg
de gewenste betaalmethode toe.
Stap 5: Om je betaalmethode te verifiëren, wordt er hoogstwaarschijnlijk gevraagd om
een testtransactie

uit te voeren. Voer de transactie uit door de instructies op het scherm
te volgen.
Stap 6: Je wordt gevraagd om een officieel

identiteitsbewijs te verifiëren. Volg de stappen
op je scherm om het document te uploaden.
—------------------------Belangrijk: In de stappen hieronder voeg je een BCNA-opnameadres toe. Als je nog geen
BitCanna wallet hebt, ga dan eerst naar deze gids om er eentje aan te maken!
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Stap 7: Om BCNA te kopen, moet je een BCNA-opnameadres toevoegen. Klik op je profiel
rechtsboven in het scherm en klik op ‘Opnameadressen’. Klik vervolgens op ‘Nieuwe
toevoegen’ en selecteer BitCanna BCNA (Netwerk: Cosmos). Klik op ‘Verificatie starten’.
Stap 8: Volg de instructies op het scherm. Zorg dat je volledige BCNA wallet-adres zichtbaar
is door met je muis over je adres te gaan in de Keplr of BitCanna web wallet voordat je de
schermafbeelding maakt.
Als je adres en je documenten uit de vorige stappen zijn geverifieerd (dit kan een paar uur
duren), kun je verdergaan met stap 9.
Stap 9: Om BitCanna te kopen, zoek je de BCNA-coin op Coinmerce
(https://coinmerce.io/en/bitcanna/) op en vul je het bedrag in dat je wilt kopen. Vervolgens
selecteer je eenvoudig je opnameadres dat je in de bovenstaande stappen heeft
geverifieerd. Je coins zouden binnen een paar minuten moeten aankomen!
Als je vragen hebt over je transactie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
klantenservice van Coinmerce (support@coinmerce.io).
Twitter — Discord — Telegram
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