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INLEIDING 
 

Als Stichting Electronic Gulden Foundation beogen wij dat zoveel mogelijk Nederlanders kennis maken 
met crypto-geld en de mogelijkheden die het sparen en het gebruik van cryptogeld bieden.  

Zoals je weet is de e-Gulden elektronisch geld, ook wel cryptogeld genaamd, net zoals de Bitcoin (en 
andere cryptogelden) dat zijn. We staan pas aan het begin van de opmars van cryptogeld. Helaas 
betekent dit dat het aanschaffen, sparen & bewaren van cryptogeld (ook de e-Gulden) een ietwat 
complexe zaak is.  Het e-Gulden Spaarplan is dan ook bedoeld om mensen, met een minimale 
investering in euro’s, e-Guldens te laten sparen zonder daar enorm diep in de techniek achter 
cryptogeld te hoeven duiken . Het redelijk revolutionaire idee hierachter is dat doordat steeds meer 
mensen e-Guldens gaan sparen de e-Gulden fors in waarde kan toenemen omdat het Spaarplan 
gespreid e-Guldens inkoopt voor de spaarders zodat een prijsopdrijvende koersontwikkeling continu 
plaatsvindt. Als je meer wilt weten dan raden wij je aan ons artikel over e-Guldens sparen te lezen. 

Als Stichting zijn wij bezig de technologie achter de e-Gulden te verbeteren, met name waar het de 
gebruiksvriendelijkheid betreft. Het is in cryptogeld land echter nog erg “early days” en wat wij als 
(redelijk) gebruiksvriendelijk beschouwen is voor sommige mensen nog te hoog gegrepen.  

Hoewel het Spaarplan op de spaarplan website goed wordt uitgelegd kan het zijn dat mensen die voor 
het eerst met de e-Gulden in aanraking komen, of mensen die niet heel vaak met hun al in bezit zijnde 
e-Guldens transacties doen, het toch te moeilijk vinden om met hun Spaarplan te beginnen. 

Daarom deze handleiding1: als je de stappen hierna beschreven volgt dan kan jij ook tot die groep 
vroege instappers behoren die door het Spaarplan hun vermogen kunnen verhogen. 

Let op! Ook dit Spaarplan behoort tot de categorie zéér speculatief. Het kan echt twee kanten op; óf 
jouw investering wordt heel veel waard óf deze is na een paar jaar totaal waardeloos. Toch raad ik jou 
aan het eens te proberen, als is het maar met een éénmalige inleg van enkele euro’s (of zelfs 
eurocenten).  Stel eens voor dat je van 1 euro er enkele honderden van kan maken! Met dit Spaarplan 
heb je die kans. 

 

Ik zou zeggen, ga je gang, start je plan en doe mee! 

 

Henk C.J. Compier 
chairman@e-gulden.org 
 
 
 

en nu gaan we sparen! 

 

                                                           
1 Elke handleiding heeft beperkingen en bevat fouten. Mocht je fouten of tekortkomingen in de handleiding 
ontdekken, of suggesties voor verbetering hebben, dan hoor ik dit graag. Mijn e-mail adres staat hierboven. 

http://www.e-gulden.org/e-gulden-spaarplan
mailto:chairman@e-gulden.org
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Beginnen met sparen: de e-Gulden Spaarplan website 

Voordat je begint, zorg dat je voor jouw eigen computer zit. Open eerst een 
“privé” navigatiescherm (Druk de toetsten Ctrl+Shift+P op Internet Explorer en 
Firefox in of Ctrl+Shift+N voor Chrome) zodat de pagina niet bewaard wordt door 
de browser.  
 

Ga vervolgens naar de site voor Het Nieuwe Sparen:  https://spaarplan.e-gulden.org/2 
 

Als je op de bovenstaande link klikt dan wordt de homepage van het Spaarplan in jouw 
browser geopend: 
 

 
 
Op de homepage vind je een uitleg hoe het Spaarplan werkt en we raden je aan dit eerst 
goed tot je te nemen. 

Navigatie Spaarplan website 

Rechtsboven op de homepage staat het Spaarplan navigatiemenu. 
 

  
Het navigatiemenu kent vier klikbare onderdelen; de button “Introductie spaarplan” (de 
pagina waar je op bent beland na het klikken op de link hierboven), de button “Aanmelden”, 
de button “Stop” (deze dient om te stoppen met het Spaarplan en zal hopelijk weinig 
worden gebruikt) en de button “Saldo en contact” 
 

Onder het navigatiemenu zie je een overzichtje van het aantal stortingen in het Spaarplan, 
het totaal aantal ingelegde Bitcoins en het aantal e-Guldens dat deze maand van die inleg is 
gekocht.   

                                                           
2 Let wel, dit is een eerste versie. Er zullen nog verdere verfijningen worden aangebracht en de 

gebruiksvriendelijkheid zal gedurende 2015 verder worden verbeterd.  
 

https://spaarplan.e-gulden.org/
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AANMELDEN 

Klik op de button “Aanmelden” 

 
De aanmeldpagina van het Spaarplan wordt dan geopend: 
 

 
 

Let op: lees de instructies ! Draag er zorg voor dat niemand op jouw vingers kijkt als je je 
aanmeldt.  
 

 
Klik nu op de grijze button “aanmelden”  
 

 

Door op de “aanmelden” button te klikken maakt het systeem automatisch een Spaarplan aan. Deze 

wordt in een tabel weergegeven  

 

Om het Spaarplan zowel veilig als anoniem te laten zijn worden een zogenaamde “e-Gulden Publieke 
sleutel” (jouw Spaarplan “bankrekening” nummer), een “e-Gulden Privé sleutel”,  een Bitcoin 
stortingsadres en het Spaarplan nummer aangemaakt. In deze handleiding heb ik de Privésleutel en 
mijn Spaarplannummer gedeeltelijk verborgen (anders kunnen anderen hiervan gebruik maken). 
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ZEER BELANGRIJK 
 

Het eerste wat je moet doen is de tabel waarin de 3 “sleutels” en het spaarplan nummer 
staan afdrukken èn bewaren! 
 
Dit kun je op een aantal manieren doen. 
 
Hoewel de website aanraadt de hele pagina te selecteren door het indrukken van de toetsen “Ctrl” 
en “A” en deze vervolgens met “Ctrl” en “C” te kopiëren en dan met “Ctrl” en “V” in het kladblok te 
plakken heeft de schrijver zelf de voorkeur om dit net iets anders te doen. De pagina wordt in 
Kladblok helaas niet erg fraai  weergegeven.  
 
Het is beter een tekstverwerker te gebruiken, in deze handleiding is hiervoor Word gebruikt (kan 
natuurlijk ook met WordPad of een andere tekstverwerker), waardoor de tabel grafisch kan worden 
overgenomen. Ziet er een stuk beter uit. 
 
Open Word (of een andere tekstverwerker), ga terug naar de Spaarplan aanmeldpagina en selecteer 
met je muis alleen de tekst in de tabel:  
 

 
 
 
Druk dan de toetsen “Ctrl” en “C” in. Ga naar de geopende blanco pagina in Word en kopieer 
vervolgens de tabel naar Word door de toetsen “Ctrl” en “V” in te drukken.  Op de volgende pagina 
zie je het resultaat. 
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Sla vervolgens het Word document op (klik “Opslaan als” en geef het bestand een naam – 
bijvoorbeeld “Mijn e-Gulden spaarplan.docx”) 
 

Bewaar dit bestand als het even kan in drievoud: 1. Sla het bestand op jouw 
eigen computer op, 2. Kopieer het bestand ook naar een USB stick of externe 
harde schijf en 3. maak een print en bewaar die goed! 
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Nadere uitleg van de “Sleutels” 

Eerste sleutel: de e-Gulden publieke sleutel 

Om je gerust te stellen: er is eigenlijk niets “publiek” aan een e-Gulden publieke sleutel. Alleen jij 
kunt hier gebruik van maken. Het is een zogenaamd Spaaradres waarop alleen maar e-Guldens 
gestort kunnen worden. Kwaadwillende mensen kunnen dit adres niet gebruiken om jouw rekening 
te plunderen. Wel kunnen hierop e-Guldens worden gestort!  Het begrip Publieke sleutel (Public Key) 
komt uit de cryptografie en is inherent aan het gebruik van cryptogeld. Voor uitleg over Public Keys / 
Private Keys kun je op het web terecht (voor technisch zéér onderlegden) o.a. op Wikipedia.  In alle 
eerlijkheid begrijpt uw schrijver zelf er nogal weinig van. Het is wel heel duidelijk dat zelfs instellingen 
als de NSA deze sleutels NIET kunnen kraken. Jouw e-Guldens zijn door deze sleutel dus zéér goed 
beveiligd. 
 

  

Tweede sleutel: de e-Gulden Privé sleutel 

Deze sleutel heb je altijd nodig o.a. voor als je –onverhoopt- wilt stoppen met het e-Gulden 
Spaarplan (zie Stoppen verder in deze Handleiding) en je de e-Guldens van het Spaarplan 
naar jouw eigen Portemonnee software wilt overzetten.  
 

Het is zaak deze privé sleutel aan niemand te laten zien. Hier kan namelijk misbruik van 
worden gemaakt. Daarom wordt de privé sleutel ook niet door de Stichting opgeslagen.  Met 
andere woorden; als je deze sleutel kwijtraakt dan kan je jouw gespaarde e-Guldens niet 
naar jouw eigen portemonnee overboeken en ben je deze in feite kwijt. Ook de Stichting kan 
je dan niet verder helpen. 
 

  

 

Derde sleutel: het Bitcoin stortingsadres 

Zoals in de uitleg van het Spaarplan (en de Inleiding van deze handleiding) al is gezegd koop je met 
euro’s eerst een (klein beetje Bitcoin). Hiervoor heb je een Bitcoin stortingsadres nodig. Je kunt 
eenmalig een paar dubbeltjes of enkele euro’s storten of je kunt dit vaker doen.  In alle gevallen 
moet je bij aankoop van Bitcoin het Bitcoin stortingsadres van het e-Gulden spaarplan gebruiken.  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_sleutel
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Het Spaarplannummer 

Dit nummer heb je nodig om jouw saldo in te zien of (anoniem) van jouw e-Gulden spaarplan mailbox 
gebruik te maken (zie verder in deze handleiding. 

 

 

Bitcoin storten 
Zoals gezegd dien je voor dit e-Gulden Spaarplan (een beetje) Bitcoin op jouw Bitcoin stortingsadres 
te storten.  Heb je al Bitcoin? Dan kun je wat satoshi vanuit jouw Bitcoin wallet overmaken naar het 
e-Gulden spaarplan. In deze handleiding is dit naar het adres:  
 
123TzZQr92FBz2AR6Y5v63yJ6e1CQxth5T  

Nadat je wat satoshi (of Bitcoin!) hebt overgemaakt gaat je Spaarplan in werking!  
 
Om te zien wat jouw saldo is klik je op de Spaarplan homepage op de button “Saldo en contact”.  Vul 
daar jouw Spaarplannummer in en je hebt toegang tot jouw saldo en jouw mailbox. 
 

Bitcoin kopen en storten 
De meeste onder jullie hebben waarschijnlijk géén Bitcoin en zullen dus een beetje Bitcoin moeten 
aankopen om gebruik te maken van het Spaarplan.  Er zijn aardig wat aanbieders die jou via IDEAL of 
credit card maar al te graag (een beetje) Bitcoin verkopen.   
 
De meeste hiervan vragen echter dat je een account aanmaakt en dat je een tamelijk lastig 
verificatieproces moet doorgaan om bij hen wat Bitcoin te kopen. Als je van plan bent vaak wat 
Bitcoin fracties op jouw e-Gulden spaarplan te storten dan kan je overwegen dit te doen.  
 
Hun verificatieproces kan echter uren tot zelfs dagen in beslag nemen.   
 
Vandaar dat wij voor deze handleiding de aanbieder Bitonic hebben gekozen. Bij deze aanbieder kun 
je tot 50 euro Bitcoin aankopen zonder een account aan te maken! 
 
Ik heb besloten om 12 euro in mijn e-Gulden spaarplan te stoppen. Omdat ik dit via Bitcoin moet 

doen klik ik op de aanbieder Bitonic op https://bitonic.nl/ 

  

http://www.bitcoinprijzen.nl/
https://bitonic.nl/
https://bitonic.nl/
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Ik kom dan op de Bitcoin aankoop pagina van Bitonic terecht  

 

 

 

In de Bitcoins kopen box vul ik bij euro het getal 12 in (ik wil immers voor 12 euro in het e-Gulden 

Spaarplan instappen). 

 

Bitonic zet dan dit bedrag direct om in Bitcoin tegen de geldende koers van het moment, in dit geval 

0,04383016 Bitcoin.  Ik kies  IDEAL als betaalmethode en klik vervolgens op de oranje button “Kopen” 
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Vervolgens vraagt Bitonic mij om mijn Bitcoin stortingsadres. Let op dit is het Bitcoin stortingsadres 
van het e-Gulden Spaarplan! Nu ga ik terug naar mijn Word document en kopieer met “Ctrl+C” mijn 
Bitcoin stortingsadres en plak dit met “Ctrl+V”.  
 

 

Bitonic controleert het Bitcoin stortingsadres en een groen vinkje verschijnt ten teken dat dit een 

correct adres is.  

Ik selecteer mijn bank en vervolgens vink ik de Box “Ik begrijp dat ik bitcoins koop en ga akkoord met 

de voorwaarden”. 

Vervolgens klik ik op de oranje button “Afrekenen” en het iDeal betaal proces gaat van start. 

Dit verschilt natuurlijk van bank tot bank maar bij ABN-AMRO wordt een iDeal betaling als volgt 

gestart. Je zult mij vergeven dat ik mijn rekening en pasnummer heb afgedekt.  

 

 

 

 

 

Ctrl 
+ V  
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Ik vul mijn bankrekening en pasnummer in en klik op de oranje button “Afrekenen”.  Nu wordt het 
IDEAL betaal proces gestart en verschijnt de iDeal client van mijn bank. Ik vul mijn bankrekening 
nummer en betaalpasnummer in en klik op “OK & Verder”. 
 

 

 

Ik loop het iDeal betaalproces door (laat ik jullie niet zien!) en zie dat mijn betaling succesvol is 
verwerkt! 
 

 

Vervolgens klik ik op de button “Bestelling afronden” en word weer naar de Bitonic site herleid: 
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Het is gelukt! Er is door Bitonic 0,04386302 Bitcoin naar mijn e-Gulden Spaarplan overgeboekt.  Mijn 

e-Gulden Spaarplan is nu geactiveerd! 

 

Nu zal maandelijks (op verschillende dagen) een heel klein beetje van jouw ingelegde Bitcoin in e-
Gulden worden omgezet. 
 

Saldo bekijken  

Op de homepage van het Spaarplan klik op de button “Saldo en contact” 

 
De inlogpagina van het Spaarplan wordt dan geopend: 
 

 

Vul jouw Spaarplannummer in (kopieer dit vanuit jouw Word of Kladblok document) en klik op de 
grijze button “login” 
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Je komt dan in jouw persoonlijke Account pagina. Hier kun je jouw saldo inzien. Op dit moment staat 
jouw saldo op 0 (schrik oh schrik). Kijk a.j.b. naar de tweede alinea onder saldo en contact; daar 
wordt uitgelegd waarom dit zo is.  
 

 

Je kunt nu ook een bladwijzer aanmaken voor jouw browser. Klik hiervoor op de oranje link (bij de 
rode pijl). Je komt dan weer op de inlogpagina terecht, met het Spaarplannummer reeds ingevuld. 
Sla deze op als bladwijzer en gebruik deze voortaan om jouw saldo in te zien (zonder telkens je 
Spaarplannummer in te hoeven vullen) en ook om met de Stichting te communiceren. 

 

Communiceren met de Stichting 

Klik op het Mailbox tekstveld (op de Saldo en contact pagina) 

 

 

Je kunt in de Mailbox jouw vragen stellen. De mailbox is anoniem (je mag je naam vermelden maar 
dat hoeft echt niet). Type jouw bericht in en druk op de grijze button “verzenden”.  De e-mail wordt 
dan naar de Stichting verzonden en wij zullen onze uiterste best doen jouw zo snel mogelijk een 
antwoord te sturen. 
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Stoppen met jouw e-Gulden Spaarplan 

Mocht je onverhoopt vroegtijdig willen stoppen met het Spaarplan3, of is de koers 
van de e-Gulden zo enorm gestegen dat jij een deel hiervan ter gelde wilt maken, 

ga dan naar de e-Gulden Spaarplan website (https://spaarplan.e-gulden.org/) 
en klik op de button “Stop”  
 

Je krijgt dan de stoppagina te zien: 

 

Volg de instructies hierop nauwgezet 

 

Nawoord 

Het e-Gulden Spaarplan is een “work-in-progress”. Gedurende 2015 zullen wij vele 
verfijningen aanbrengen en de gebruiksvriendelijk enorm verbeteren (o.a. zullen wij 
proberen het aankopen van Bitcoin sterk te vereenvoudigen). Toch hebben wij gemeend nu 
al het plan onder de aandacht van het grote publiek te brengen. De koers van de e-Gulden is 
immers nog laag (maar stijgt gestadig!). Vroege instappers hebben dan ook een grotere kans 
om een minimale investering enorm in waarde te zien stijgen. We weten dat het aankopen 
van cryptogeld een lastige zaak is. Laat je niet afschrikken door de complexiteit, volg de 
stappen in deze handleiding nauwgezet en jouw Spaarplan kan groeien! Het kan ook zo zijn 
dat jouw investering niets waard zal blijken.  Echter, hoe meer mensen meedoen hoe groter 
de kans dat je heel wat rijker wordt de komende jaren. Het is het proberen dan ook alleszins 
waard. Vertel jouw vrienden, familie en kennissen over dit Spaarplan. Samen staan we 
tenslotte sterk!   

                                                           
3 Let wel; de minimum duur van jouw deelname aan het Spaarplan is –voor praktische redenen- 3 maanden. 
Pas na die periode kun je met het Spaarplan stoppen 

https://spaarplan.e-gulden.org/
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Contact informatie 
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