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2.Vrijtekeningen/Disclaimers
CyderCoin behoudt zich recht voor om deze White Paper te veranderen en te verwerken.
Stukken informatie kunnen worden toegevoegd of verwijderd, waardoor er op elk willekeurig
moment een aangepaste versie van deze White Paper op de website kan verschijnen.
De informatie in deze Whitepaper is niet geschikt om als advies te dienen voor het kopen en
verkopen van Cyder Coin en geldt puur als een richtlijn. Ook geeft deze White Paper geen
wettelijk, investerings, belastings, financieel, regelgevend of enig ander advies.
Niets in deze White Paper kan worden beschouwd als prospectus voor het maken van een
investering. Ook kan het geen zekerheden bieden in welk rechtsgebied dan ook.
Dit document is niet opgesteld in overeenkomst met, en onderwerpt zich niet met de wet in
een jurisdictie, waar ook ter wereld.
De Engelse versie van deze White Paper geldt als vooraanstaande, officiële bron van
informatie over dit project. Deze informatie wordt van tijd tot tijd vertaald door vrijwilligers in
verschillende talen. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige informatie verloren gaat,
verdraaid en/of verkeerd begrepen wordt. De kwaliteit van deze informatie kan niet worden
gewaarborgd.

3.Introductie
Cryptovaluta schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond, waardoor het een
bewegelijke, interessante markt is voor de handelswereld.
Deze handelsmarkten zijn relatief jong, waardoor ze nog verre van uitgeput zijn.
Het feit dat een cryptovaluta als Bitcoin in één dag wel 40% kan stijgen of dalen, bewijst dat
de markt behoefte heeft aan stabiele valuta.
Toen de cryptovaluta nog in de kinderschoenen stond, konden gevestigde handelshuizen
niet investeren, waardoor jonge bedrijven alle mogelijkheden hadden dit wel te doen.
Recentelijk bedraagt de marktwaarde van de cryptovaluta meer dan $830.000.000.00 (830
biljoen) en stijgt nog steeds. Deze groei geeft jonge handelaren een goede kans om te
ondernemen in de markt en winst te maken.

4. Wat is Cyder Coin?
Dagelijks worden er een groot aantal bedrijven en Startups opgericht, doordat de aandacht
voor cryptovaluta steeds groter wordt en de markt blijft groeien.
Cyder wil op deze toenemende markt inspelen, door een Business Networking Club op te
richten. Deze Business Networking Club wordt een online platform wat ervoor moet zorgen
dat het concept “Cryptobusiness” vorm gaat krijgen.
Dit wil Cyder bewerkstelligen door ondernemers, IT specialisten, programmeurs en andere
professionals van over de hele wereld de kans te geven elkaar te ontmoeten en te praten
over de toekomst van de (crypto)valuta.
De Cyder Networking Lounge (CNL) is dé plek voor degene die een glansrijke toekomst
verwachten voor de cryptovalutamarkt.
Cyder Valuta zal verschillende functies bevatten.
Denk hierbij aan: - Betaalsysteem om toegang te krijgen op CNL
- demo’s
- instructieve functie om nieuwkomers te laten zien hoe cryptovaluta werkt,
aan de hand van praktische oefeningen
Onze Wallet is verbeterd en ons team verwacht een nieuwe verbintenis tegen het einde van
april.

5.Waarom zou je investeren in Cyder Coin?
Cyder Coin is een munt die investeert in de kracht van de mens. Het voorziet investeerders
van een eenvoudige portemonnee (Wallet) met optie voor “staking”, een soort opsparen van
cryptovaluta. Cyder maakt alleen gebruik van PoS (Proof of Stake) beloningen, wat ideaal is
voor investeringen. Dit principe wordt verduidelijkt in hoofdstuk 10.
Cyder Coin heeft een stevige fundering aan lange termijn investeerders die toegewijd zijn
aan de continuïteit van de munt. Ook maakt het handig gebruik van marktinefficiëntie door
mensen de macht te geven de toekomst van de munt te bepalen.
Cyder Coin had recentelijk een stijging van 7400% in 24 uur. Dit is te zien op Coinmarketcap
statistics.
Forbes heeft een artikel geschreven genaamd: “Tips about finding the next
Bitcoin, Ethereum and Ripple" Cyder is in dit artikel genoemd als een van de mogelijke
opvolgers van deze grote cryptovaluta.
https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/01/14/
5-tips-for-finding-the-next-bitcoin-ethereum-andripple/#
75aa25825dcd
Cyder Coin participants distribution started on 18/aug/2017
and ended on 28/aug/2017.
E-mail addresses collected dring the distribution campaign
will be used by us, the new development team, for important
communications about CNL development.
6.Distributie
Cyder Coin aandeelhouders distrubutie/verspreiding begon op 18 augustus 2017 en eindigde
op 28 augustus 2017.
E-mail adressen die vergaard zijn tijdens de distributiecampagne zullen door ons, het nieuwe
ontwikkelingsteam, gebruikt worden voor belangrijke doeleinden. Denk hierbij aan
mededelingen over belangrijke CNL ontwikkelingen.
7.Distributieorganisatie
95% van de voorraad is succesvol wereldwijd verspreid en 5% van de voorraad zal worden
bewaard door de CNL organisatie voor beloningen en promotie.
8.Specifications
Type: Full-PoS valuta
Ticker: CYDER
Maximale voorraad: 80.000.000 CYDER
PoS Start: Block 200
PoS tarief: 5% jaarlijks
Min. Stake leeftijd: 3 uur
Max. Stake leeftijd: Oneindig
RPC Conn. Port: 48846
P2P Conn. Port: 48847

10.Portemonnee aandeel
Het Proof of Stake (PoS) is een concept wat gebruikt wordt om transacties te verifiëren. Dit
houdt in dat een persoon een block transacties kan “minen” of valideren aan de hand van het
aantal munten dat die persoon bezit. Hoe meer CyderCoin(rijkdom) iemand bezit, hoe meer
macht hij/zij bezit.
De eerste cryptovaluta die het PoS concept hanteerde was Peercoin. Nxt, Blackcoin en
ShadowCoin volgde kort daarop.
Het Proof of Stake concept was bedacht als alternatief op het Proof of Work (PoW) concept,
omdat deze een aantal problemen met zich meebracht.
Wanneer een transactie wordt ingeleid, zal de transactie data in een zogenaamd “block” met
een maximum capaciteit van 1 megabyte (mb) worden geplaatst, om vervolgens te worden
gekopieerd over meerdere computers (ook wel nodes genoemd) in het netwerk.
De computers of nodes zijn het administratieve brein van de blockchain en controleren en
verifiëren de legitimiteit van de transacties in ieder block.
Om het verificatieproces uit te voeren moeten de nodes een computationele puzzel
oplossen. Deze puzzel wordt ook wel het Proof of Work genoemd. De miner die deze puzzel
als eerste oplost wordt beloond met valuta. Wanneer een block is geverifieerd wordt het aan
de “blockchain” (ketting van blokken) toegevoegd. Een soort openbaar, transparant register.
Het probleem van dit concept is dat het veel computerkracht kost om de verschillende
cryptische berekeningen uit te voeren, die nodig zijn voor het oplossen van de puzzels. Deze
hoge computerkracht gaat gepaard met hoge stroom en electriciteit verbruiken.

11.Conclusie
Cyder heeft een hoop vooruitgang geboekt. Elke dag komen we een klein beetje dichter bij
het uitbrengen van ons platform. Dit is nodig om te voldoen aan de voorwaarden die in
overeenstemming zijn met het productiemilieu. Het blockchain synchronisatie mechanisme
en het betalingssysteem zullen dan in het laatste stadium van voltooiing zitten. Ook zullen er
grote verbeteringen te zien zijn in doorvoer en netwerk stabiliteit.
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