Dragon Mining - Bitcoin Mining
Je geld op de bank laten staan brengt tegenwoordig niet veel meer op. De rente word steeds maar
minder en minder. Daarom ben ik mij meer in Bitcoins gaan verdiepen. De Bitcoin is een digitale
munteenheid die op dit moment veel waard is. Een Bitcoin is op dit moment rond de 1.217,37 dollar
waard.
Misschien heb je wel eens over Bitcoin minen gehoord? Wat is Bitcoin mining?
"Bitcoins onstaan bij het proces wat in het engels “mining” heet. Mining is in feite het valideren en
vastleggen van de betalingen die in het bitcoin netwerk plaatsvinden. In het bitcoin netwerk moeten
er betalingen gecontroleerd worden (op dubbele uitgaves en valse bitcoins enz). En de
goedgekeurde betalingen moeten weer vastgelegd worden in de blockchain (het bitcoin-kasboek dat
gedeeld wordt tussen alle bitcoin gebruikers) Om dit valideren en vastleggen van de betalingen
(mining dus) mogelijk te maken zullen mensen hun computer of speciale hardware daarvoor moeten
laten draaien en dit kost natuurlijk stroom. Wat de ontwerpers van het bitcoin-protocol dus
verzonnen hebben is dat de mensen (de miners dus) die hun computer aan laten staan om
betalingen te valideren en vast te leggen hiervoor een beloning krijgen. Of beter gezegd als je je
computer of mining-hardware inzet voor mining maak je kans op een beloning en degene die als
eerste met zijn computer of mining-hardware een ingewikkelde rekensom oplost wordt beloond met
25 bitcoins".
Nu klinkt dit allemaal heel ingewikkeld en dat is het ook. Door deze software kun je dus zelf
Bitcoins maken! Dat klinkt heel mooi. Je kunt het zelf doen maar dat is dus vrij ingewikkeld en kost
veel stroom maar je kunt het dus ook laten doen!
Nu zijn er op internet vele websites die voor jouw kunnen minen. Hier maak je een account aan en
koop je hash power. Met die hash power kunnen de mensen van die website gaan minen voor jouw
en verdien jij Bitcoins. Hoe meer hash power, hoe sneller het minen gaat en hoe meer Bitcoins jij
verdiend!
Ik ben toen op zoek gegaan naar een betrouwbare website en kwam al snel bij Dragon Mining
terecht.

Dragon Mining is een website waar je vanaf 25 dollar al kunt mee doen tot en met 500 dollars. Je
koopt hiermee hash power waarmee je Bitcoins kan gaan minen. Hoe meer van die power, hoe
sneller je Bitcoins verdiend.
Dragon Mining is een betrouwbare site omdat ze heel open en transparant zijn. Natuurlijk moet je
altijd uitkijken voor scam sites en altijd voor jezelf research doen of het wel oké is. Dit heb ik ook
gedaan en ben er achter gekomen dat er veel informatie over deze mensen te vinden is en je kan
achter de schermen mee kijken hoe het werkt.

Ze zijn op Facebook te volgen op hun eigen pagina maar Lifestyle Galaxy heeft ook een Facebook
pagina waar veel informatie te vinden is en waar je je gratis kunt aanmelden. Zij organiseren ook
veel bijeenkomsten die je kunt bijwonen.

Ik heb zelf 100 dollar in gezet en herinvesteer elke dag 80% zodat ik elke dag iets mee Bitcoins
verdien. Aan het begin is het nog niet zoveel maar het zal steeds meer gaan oplopen. Hiermee maak
je voor jezelf een Passief Inkomen en het gaat allemaal vol automatisch. Je hoeft er weinig aan te
doen als je het eenmaal hebt opgezet.
Nu kun je niet zomaar vanuit je bank een betaling doen naar Dragon Mining. Hier heb je een
Bitcoin account voor nodig. Ik gebruik zelf al bijna een jaar Coinbase. Dit is een fijne site waar je
Bitcoins kan kopen en verkopen. Je koopt dus Bitcoins en als je die eenmaal hebt kun je een Bitcoin
mining contract bij Dragon Mining kopen. Als je dan een uitbetaling aanvraagt word deze op je
Coinbase account gestort en kun je die naar je eigen bank laten uitbetalen. Aan het begin ben je er
even mee bezig maar als het eenmaal werkt heb je er geen omkijken meer naar en verdien je vanzelf
geld.
Schrijf je hier in bij Dragon Mining

Schrijf je hier in voor Coinbase

