
GULDEN accepteren
in uw onderneming

Met Nocks Checkout is het voor iedere  

ondernemer makkelijk om Gulden te accepteren!

Met Gulden verstuurt u geld naar elkaar, maakt u het 
over naar iedere IBAN rekening, rekent u af bij Gulden 
of Bitcoin acceptanten en haalt u meer rendement in 
huis. Bent u ondernemer? Accepteer dan Gulden d.m.v. 
Nocks Checkout en laat u betalen in Gulden of Euro. 

Meer waarde voor uw geld



Website: Gulden.com
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Waar uw tablet / telefoon  is, is nu ook uw kassa!  
Met   Nocks   checkout   kunt  u ervoor   kiezen   
om   Gulden te accepteren terwijl u tegelijkertijd 
wordt uitbetaald in Euro, dit zonder tussenkomst 
van derden en zonder servicekosten of huur 
van pinapparatuur. U betaalt slechts een lage 
vergoeding om het netwerk in stand te houden. 
Deze kosten zijn €0,05 per transactie. Voor dit 
bedrag krijgt u vervolgens: de gratis app, elke 
week een digitaal overzicht voor de boekhouding 
en afhankelijk van uw opgegeven wensen 
uitbetaling in Euro of Gulden, afhankelijk van 
uw instellingen. Alles is zelf te configureren 
na aanmelding (met KVK nummer) bij Nocks. 
Kijk ook op: https://vimeo.com/nocksapp

Gulden is digitaal geld op basis van blockchain 
techniek, dit wordt ook wel cryptocurrency 
genoemd. Met Gulden heeft u een unieke 
betaalmogelijkheid voor uw klanten. Om Gulden 
te gebruiken heeft u een Gulden wallet nodig.

Volg de stappen hieronder en begin vandaag nog 
met het accepteren van Gulden.

 Stap 1 • Gulden Wallet 
 Download de Gulden  
 wallet op gulden.com
 
 Of scan deze QR met uw  
 telefoon / tablet:

Stap 2 • Uw herstelzin (belangrijk!) 
Bij de eerste keer dat de wallet wordt geopend 
wordt uw herstelzin getoond. De herstelzin 
bestaat uit twaalf woorden en is feitelijk de 
sleutel tot uw geld. Deze is heel belangrijk. Schrijf 
deze herstelzin dus goed op, bewaar hem op een 
veilige plaats en deel hem met niemand! Iedereen 
die uw herstelzin heeft kan namelijk bij uw geld.
Bij verlies of diefstal van uw telefoon of tablet 
kunt u de wallet altijd herstellen door middel van 
de herstelzin. Herstelzin kwijt is geld kwijt. 

Stap 3 • U kunt nu Gulden accepteren! 
U heeft nu de gulden wallet en bent klaar om 
Gulden te accepteren. Voor uitleg over de Gulden 
wallet verwijzen wij u naar www.gulden.help
 
Notitie: De eerste keer synchroniseren (blauwe 
synchronisatiebalk) kan enige tijd duren..

Nocks Checkout

     www.nocks.com

Wat heb ik nodig?

Als u Nocks Checkout gebruikt, loopt u als 
ondernemer geen risico. De klant betaalt  
in  Gulden en u ontvangt het bedrag in Euro  
op uw bankrekening. Dit kunt u makkelijk zelf  
regelen. Zo heeft u geen last van  
koersverschillen.

Geen risico als ondernemer:



Website: Nocks.com

Nocks Checkout Nocks Checkout instellen

Download de Nocks Checkout app voor tablet / tele-
foon en open de app. Om te beginnen moet u zich 
registreren.

Vul alle velden in, uw bedrijfsnaam, emailadres en 
wachtwoord.

Gebruik de zoekfunctie om uw bedrijf te vinden 
en het invullen van uw K.v.K. nummer gaat  
automatisch. Vul dan uw BTW nummer in. U krijgt 
namelijk een factuuroverzicht van de transacties die 
gedaan zijn. 

Kies het percentage voor de uitbetaling van de 
ontvangen betalingen. Dit kan 100% Gulden, 100% 
Euro of alles daar tussenin. Dit kan achteraf altijd 
nog worden aangepast in uw Nocks account. Let op, 
BTW wordt altijd in Euro’s uitbetaald. 

Heeft u voor uitbetaling in Euro gekozen? Vul dan 
nu uw banknummer in (IBAN). Heeft u voor Gulden 
gekozen vul dan nu uw Gulden adres in. Open uw 
Gulden wallet en kopieer uw Gulden adres (zie 
hoofdstuk “wat heb ik nodig” op de vorige pagina 
van deze handleiding).

Gefeliciteerd, u bent nu klaar om Gulden te  
accepteren! Toets het bedrag in en klik op pay.          
De klant kan nu de QR code scannen en met Gulden 
betalen. U ontvangt het bedrag gelijk in Gulden of 
Euro afhankelijk van de instelling die u bij stap 3 
heeft gekozen.

U kunt met deze gegevens inloggen op Nocks.com 
en  uw account indien gewenst verder instellen.

Stappenplan: 
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Dan kunt u altijd contact opnemen met Nocks 
of Gulden. Dit kan op Nocks.com/support of 
Gulden.com

Geen risico als ondernemer:

Heeft u nog vragen of hulp nodig?



• Transactiecapaciteit

• Transactievergoeding

• Confirmatiesnelheid

• Instant conversie naar Euro met Nocks Checkout

De voordelen in ‘t kort:

Verschil tussen Gulden en Bitcoin
Bitcoin bestaat al sinds 2009 terwijl Gulden pas in 
2014 het eerste levenslicht zag. Waarom zou men 
overstappen van Bitcoin naar Gulden? Wat zijn 
precies de verschillen met Gulden? En waarom zou 
Gulden dan beter zijn?

De transactiecapaciteit van Bitcoin bedraagt ongeveer 
7 transacties per seconde waar Gulden nu al in staat 
is om +/- 100 transacties per seconde uit te voeren. 
Daarnaast kan dit aantal bij Gulden gemakkelijk 
naar behoefte worden aangepast in tegenstelling tot 
Bitcoin.

Wanneer u een transactie uitvoert, betaalt u een kleine 
toeslag, oftewel fee. Gemiddeld kost een betaling in 
Bitcoin nu (eind 2017) 0,0005 BTC dit is omgerekend
+/- €3,- Dit maakt Bitcoin voor het doen van 
microbetalingen veel te duur. En bij een toename aan 
transacties bij Bitcoin zal deze fee alleen maar hoger 
worden.  

Gulden hanteert nu een transactiefee 
van gemiddeld 0,005 Gulden omgerekend is dit 
+/- €0,0005 en deze zal niet hoger worden als het 
aantal transacties toeneemt.

Een volledig afgehandelde transactie bij Bitcoin is 
een langdurig proces.  Een betaling is pas afgerond 
en onomkeerbaar als hij 6 netwerk-bevestigingen 
(confirmations) heeft gehad. Bij Bitcoin duurt 
dit proces gemiddeld een uur. Bij Gulden duurt 
het bevestigen nu nog ongeveer 150 seconden. 
Uiterlijk eind 2018 moet dit gereduceerd zijn tot 0.

http://facebook.com/Gulden http://facebook.com/Nocksapp

https://Gulden.com https://Nocks.com

Guldens Kopen:
• Nocks.com
• Guldentrader.com
• Litebit.eu

Nieuws / Hulp:
• GuldenBites.nl
• Guldenweb.com
• Gulden.help


