Vanaf nu mogelijk om bitcoin te kopen bij BTC Direct
in de wallet van Coinomi
Nijmegen 24 juli 2020
Het Nederlandse bitcoin wisselkantoor BTC Direct is een samenwerking aangegaan met walletaanbieder
Coinomi. Dit is de tweede walletpartner van BTC Direct, twee weken geleden werd al een samenwerking
met Trezor aangekondigd.
Per direct beschikbaar
BTC Direct is de enige grote Europese broker waar Coinomi mee samenwerkt. De dienst van BTC Direct is
per direct beschikbaar via de mobiele apps en desktopapplicaties van Coinomi. Hierdoor kunnen gebruikers
vanuit heel Europa met lokale betaalmethodes bitcoins kopen.
Gebruikers hoeven de walletomgeving van Coinomi dus niet meer te verlaten om bitcoins te kopen.
Veiliger en simpeler
Nog een voordeel van de samenwerking is dat bitcoin veiliger en simpeler wordt. Bitcoin ontvangstadressen
hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden, dat gebeurt nu op de achtergrond.
Mike Hutting, CEO van BTC Direct: ‘Wij zijn er trots op om samen te werken met een van de grootste spelers
in de crypto-industrie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig en simpel bitcoin kan bezitten. Nadat
BTC Direct vorige maand een samenwerking tekende met Trezor, zijn we ontzettend blij dat we nu ook
vertegenwoordigd zijn in de Android- en iOS wallets, maar ook dat je ons nu vindt in de desktopwallet van
Coinomi.’
Over Coinomi
De wallets van Coinomi worden door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt. De wallet biedt ruimte
voor meer dan 1.700 verschillende cryptocurrency’s en is beschikbaar voor iOS, Android, Windows, macOS
en Linux.
Over BTC Direct
BTC Direct uit Nederland is een van de oudste en grootste crypto wisselkantoren in Europa. Meer dan
500.000 Europeanen kopen en verkopen cryptocurrency bij BTC Direct. BTC Direct is het eerste bedrijf van
Europa waar iedere werknemer een deel van zijn of haar loon in bitcoin ontvangt.
Lees hier een tutorial of bekijk onze uitleg op YouTube.
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