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INTRODUCTIE:
TBC² is een gedecentraliseerde Cryptomunt gevestigd op het Ethereum Netwerk.
Cryptomunten die op het Ethereum Netwerk zitten worden ook wel “ERC20
Compliant” of “Tokens” genoemd en zijn zichtbaar voor iedereen.

We hebben de beslissing genomen om ons op het Ethereum Netwerk te vestigen
om u de garantie te kunnen bieden dat het TBC2 Netwerk nooit beheerd kan
worden door één enkele gebruiker of beheerder. Dit is omdat een ERC20 Token
ons de mogelijkheid geeft om diverse portefeuilles en Block-Explorers te gebruiken
om de gegevens te kunnen inzien voor volledige transparantie.

We hebben besloten om TBC2 te creëren vanwege de problemen die zijn
voortgekomen uit de originele TBC munt, zoals het kapotte portefeuille system,
waardoor mensen voor 4 maanden geen TBC konden versturen/ontvangen en de
beheerders niet wisten hoe ze het konden repareren. De hoofdreden dat we TBC²
gecreëerd hebben is omdat TBC volledig gecentraliseerd is en omdat de
beheerders daar de volledige macht hebbenom accounts verwijderden, de
portefeuilles te bevriezen en een honorarium(fee) vragen aan gebruikers om
toegang terug te krijgen tot hun eigen account.De gebruikers werden en worden
daardoor eigenlijk gewoon opgelicht en onmachtig gemaakt.

We hebben TBC2 gecreërd om terug te geven aan de bestaande gemeenschap van
TBC, die meer dan een miljoen leden heeft. Dit door middel van een
gedecentraliseerde TBC2. Dit zorgt ervoor dat deze grote en goed bedoelende
gemeenschap intact blijft en je nog steeds op dezelfde manier de cryptomunt kunt
gebruiken.

INLEIDING:
Wij, het ontwikkelings team, bestaande uit cryptomunt ontwikkelaars, computer
monteurs en experts, website ontwikkelaars, grafisch designers, investeerders en
handelaren vanuit de hele wereld.

De meeste van ons zijn bij TBC gekomen in 2016 als vroege investeerders en
hebben er veel tijd en geld er in gestoken om TBC’s te kopen en nieuwe leden te
werven. We vonden het een goed idee om een coin op te richten die zich richt op
het binnen halen van nieuwe leden. De beheerders beloofden om de cryptobeurs
op te gaan en de source code te publiceren wanneer er genoeg leden zouden zijn.
Het was een andere tijd het kon winstgevend zijn voor de investeerders en
handelaren. Maar er zaten ook een paar regels aan vast zoals het niet verkopen
van de munt onder de waarde.

Als de mensen zich aan die regels hadden gehouden dan zou TBC een kans van
slagen hebben gehad, omdat fiduciair geld tegenwoordig als de nieuwe standaard
wordt gezien door de banken en is gebaseerd op inflatie. Dus TBC zou in principe
gewoon kunnen werken, tenminste in theorie. In de realiteit houden mensen zich
niet aan de regels en zullen ze vaak proberen om de munten te verkopen voor
minder dan de huidige waarde, wat heel jammer is en slecht voor het vertrouwen.

Het TBC lidmaatschap groeide volop maar gebruikers hadden alleen toegang tot
web portefeuilles en een Android app, welke het beiden in beginsel goed deden.
Maar doordat het lidmaatschap sterk groeide kreeg het netwerk te maken met
langzame transacties. Door het zijn van een closed source cryptomunt hadden de
beheerders volledige controle over het mining netwerk. Het netwerk kon het
aantal transacties niet aan en daarom veranderden de beheerders het portefeuille
systeem, wat zij makkelijk konden doen,omdat zij alle controle hadden over het
TBC vermogen.

De web portefeuilles en de Android app werden weg gedaan, de nieuwe TBC004
portefeuilles waren gemaakt en iedereen was overgeschakeld naar het nieuwe
systeem. Het nieuwe systeem had grote problemen en de transacties waren niet
alleen traag, ze deden het ook vaak niet. Transacties werden geweigerd door het
nieuwe netwerk, wat dagen duurde. Ook waren er transacties die werden
verstuurd,maar waar de ontvangers niks van binnen hadden gekregen in hun
portefeuilles.

We hebben de beheerders onze hulp aangeboden om samen het portefeuille
systeem en mining netwerk te repareren. Dit wilden wij zonder kosten doen en
zonder enige andere intenties en waar de beheerders gewoon de volledige
controle over hadden. Dit zou ook nog eens in de kosten van de TBC beheerders
heel wat schelen. Helaas hebben de beheerders ons aanbod gelijk afgewezen en is
tot op de dag van vandaag het portefeuille systeem nog steeds niet functionerend.

Een maand nadat wij onze hulp hadden aangeboden, hadden de beheerders een
bericht op het blog geplaatst dat zij geld nodig hadden om het portefeuille systeem
te repareren en dat er in de toekomst een portefeuille honorarium (fee) zou
worden gevraagt om je account/portefeuille in te kunnen komen. Destijds zou je
$10 moeten betalen aan de beheerders in Bitcoins.
De beheerders zijn zelfs verder dan dat gegaan en hebben iedere portefeuille
bevroren en een honorarium ingesteld van $10 als je je TBC account überhaupt
nog zou willen gebruiken.
Ook moesten er 100 nieuwe leden per persoon worden binnen gehaald (waar ook
die mensen weer voor het gebruik moesten betalen). Die mensen moesten $100
aan TBC kopen van Upline (Admin). De beheerder en 10 andere top-leden hadden
als enige een werkende portefeuille en om $100 te kunnen kopen moest je bij één
van deze personen zijn.

Deze acties openden onze ogen en maakten ons bedachtzaam. De beheerders
vertelden dat TBC gemaakt was om tegen de elite in te gaan. Maar door onze
portefeuilles te bevriezen, honoraria te berekenen en het steeds wijzigen van de
regels bleek dat een rookgordijn te zijn. Waardoor de beheerders er als koningen
bij zaten in de TBC gemeenschap, in controle van alles, als alleenheersers. Zij
bevroren portefeuilles, verwijderden accounts en blokkeerden de toegang tot de
munten waar je netjes voor betaald had. De beheerders hebben de cryptomunt die
heel goed begon, in een ponzifraude veranderd, wat uiteindelijk veel geld heeft
gekost.Een illusie armer.

We hebben in Augustus 2017 besloten dat we er genoeg van hadden en zijn een
kleine groep gestart met ontwikkelaars die elkaar goed kennen en die allemaal ook
investeerders waren bij de originele TBC. Deze groep hebben wij de TBC2
ontwikkelaars groep genoemd. Toen werd ook besloten om onze eigen cryptomunt
te ontwikkelen om de plannen van de beheerders van TBC te verijdelen.
We hebben toen het Ethereum Contract aangemaakt om onze munt TBC2 in
September 2017 klaar te hebben voor de distributie. We begonnen met het
ontwikkelen van onze logo’s en onze website. We begonnen klein en simpel, en om
onder de aandacht te komen van de oude TBC gemeenschap, hebben we besloten
om het oude TBC logo te gebruiken ,maar dan met toevoeging van een grote “2”.
Een van de beheerders van TBC was zo aardig om dit te promoten bij de TBC leden
door het delen van een van onze promotionele video’s op het officiele TBC blog.
TBC2 is opgericht als een reddingsboot voor de TBC gemeenschap. Door middel
van het overschakelen van TBC naar TBC2 kan de gemeenschap intact blijven, maar
toch een echte gedecentraliseerde cryptomunt hebben voor transacties en om in
te handelen. Een cryptomunt die nooit beheerd kan worden door derden, een
munt die transparante Block Explorers van derden gebruikt, waar we nooit een
honorarium(fee) op kunnenof zullen zetten, en waar ook niks verwijderd kan
worden. Een munt die zeker op de handel site’s komt.
TBC2 is niet uitsluitend voor de oude TBC gemeenschap. Iedereen kan de munt
kopen, gebruiken en in TBC2 handelen. Voor diegene die dit lezen en die geen lid
zijn van de TBC gemeenschap: er zijn al meer dan 1 miljoen oude TBC leden. Vele
van hen gebruikten de munten (toen ze nog konden) om auto’s, huizen/land en

andere goederen te kopen. Denk aan de mogelijk dat deze mensen het zinkende
schip verlaten en zich bij het TBC² project voegen.Dat zou een enorme boost geven
aan onze welwillende gemeenschap.

TBC² TOKEN SPECIFICATIES:
ERC20 Ethereum Token gevestigd op het Ethereum Netwerk
Naam: TheBillionCoin2
Coin Symbool: TBC2
Aantal Coins: 1,000,000,000
Contract Adres: 0xFACCD5Fc83c3E4C3c1AC1EF35D15adf06bCF209C

https://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Gevestigd op het Ethereum Netwerk, netwerk kosten varieëren gebaseerd op de
Ethereum Miners en hoe druk het netwerk is,maar meestal zijn de kosten onder de
0.003 Ethereum.
ERC20 tokens hebben een open source code die iedereen kan inzien.
Ons netwerk draait op het Ethereum Netwerk, één van de grootste mining
netwerken van de wereld.
De portefeuilles en Block Explorers die gebruikt worden zijn van derde partijen en
zijn een open source code.Daardoor kunnen er nooit honoraria (fees) gerekend
worden.

PORTOMONEE:
Je kan een heleboel portefeuilles gebruiken voor TBC2, maar deze moeten wel een
ERC20 geschikte portefeuille zijn. We raden het aan om MyEtherWallet
(www.myetherwallet.com) of de IMToken app op Android of IOS te gebruiken
aangezien deze heel gebruiksvriendelijk zijn (Waardoor het niet lang hoeft te
synchroniseren met het Ethereum Netwerk wat normaal heel lang duurt).

Hieronder staan diverse portefeuilles die je kan gebruiken – Een actuele lijst van
portefeuilles die je kan gebruiken: www.tbc.erc20.club/wallets

MetaMask (Firefox & Chrome browser add-on) - https://metamask.io
Mist (Desktop) - https://github.com/ethereum/mist/releases
Parity (Desktop) - https://parity.io/parity.html

WAARSCHUWING!!! – Gebruik geen Ethereum Adres dat gekoppelt is aan een niet
geschikte ERC20 portefeuille. Als je geen geschikte ERC20 portefeuille gebruikt,
kunnen je coins voor altijd verloren gaan en kunnen niet meer terug gehaald
worden.
Als je een Ethereum portefeuille hebt waar je de Private Key van hebt, dan heb je
waarschijnlijk een geschikte portefeuille of een portefeuille die je kunt overzetten
in een nieuwe geschikte ERC20 portefeuille. Wij bieden hier geen assistentie voor.

BLOCK EXPLORERS:

TBC2 gebruikt Block Explorers van derden voor volledige transparantie.
Je kan TBC2 vinden op de volgende Block Explorers:

Etherscan:
https://etherscan.io/token/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Ethplorer:
https://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

PLANNING:

Je kan hierboven op de afbeelding zien wat de toekomstige plannen zijn voor TBC2.
De token is er al en we zitten nu in de distributie-fase.

Distributie Fase:
De distributie fase word uitgevoerd via onze website en onze betaaldienst. We
accepteren bijna alle welbekende cryptomunten in ruil voor TBC2 betalingen.

De distributie vind plaats over 9 rondes.Iedere ronde bevat 100 miljoen tokens.
Wanneer er een nieuwe ronde start, gaat de prijs van TBC2 iedere keer een stukje
omhoog.

Handels Sites:
Als ronde 9 van de distributie fase afgelopen is, zullen we ons op diverse handel
sites plaatsen. We hebben al met diverse sites gesproken over de plaatsing (na de
distributie fase). Zodra ronde 1 afgelopen is zullen we deze afspraken finaliseren.
Als deze gemaakt zijn zullen de handel sites op hun site zetten dat onze distributie
fase is afgelopen en wij live en werkend zijn.

CoinmarketCap Plaatsing:
Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op CoinmarketCap, moeten we
eerst op een handel site staan en aan nog een paar andere eisen voldoen,zoals 24
uur “Trading Volume” hebben. Zodra we op de handel sites staan gaan we ons
verzoek indienen bij CoinmarketCap.

Betaal Systeem Implantatie:

Nadat we op de handel-sites en op CoinmarketCap staan,gaan we ons verzoek
indienen bij diverse crypto-betaal bedrijven, zodat je overal waar je met Bitcoin
kan betalen ook met TBC2 kan betalen. Dit kan er in de toekomst toe leiden dat je
met de creditcard TBC2 kan uitgeven via platformen zoals ShapeShift.

Charity en Disaster Relief Fonds:

We hebben 25 miljoen TBC2 tokens opzij gezet voor het Charity en Disaster Relief
fonds.

In de laatste maanden hebben we veel natuurrampen gezien, zoals aardbevingen
en orkanen en hoewel er veel mensen zijn die helpen, is er altijd meer geld nodig.

Het is onze bedoeling dat wanneer deze TBC2 distributie fase is beeindigd en onze
token op de diverse handel sites staan,dat we wat van deze tokens gaan verkopen.
Alle opbrengsten die hieruit voortkomen gaan naar het bovengenoemde fonds.

TBC² DISTRIBUTIE FASE:
TBC2 distributie fase is 9 rondes lang. Elke ronde bestaat uit 100 miljoen TBC2
Tokens en de prijst stijgt elke ronde. (Prijs in Dollar)
Ronde 1: $0.002
Ronde 2: $0.004
Ronde 3: $0.006
Ronde 4: $0.008
Ronde 5: $0.01
Ronde 6: $0.0125
Ronde 7: $0.0150
Ronde 8: $0.0175
Ronde 9: $0.020

Een waarnemend oog ziet dat er na 9 rondes nog 100 miljoen Tokens over zijn.
45 miljoen Tokens worden gebruikt om promoters van TBC2 te betalen.Dit is om
meer mensen over TBC2 te informeren.
30 miljoen Tokens worden gebruikt voor verschillende promoties , bounties en
voor diverse cryptobeurzen.
25 miljoen Tokens worden gebruikt voor het Charity en Disaster Relief fonds.

Informatie over de distributie fase kan gevonden worden onder de purchase knop
boven op de site: www.tbc.erc20.club/purchase

Ook kan je de volledig informatie vinden over elke wallet/portefeuille die je kunt
gebruiken voor TBC2 op onze website: www.tbc.erc20.club/out-wallets

BLIJF UP-TO-DATE:

De beste manier om up-to-date te blijven over het laatste TBC2 nieuws is op onze
website: www.tbc2coin.com
De nieuws sectie op de website is waar al het het nieuws als eerste opkomt,
daarna op Facebook en Twitter.
(beide links naar de social media account staan op de website).

AFLSUITING:
TBC2 is een legitieme cryptomunt gevestigd op het Ethereum Blockchain netwerk.
TBC2 is transparant en is open source.
TBC2 kan op diverse handel sites komen.
Wij, de ontwikkelaars, kunnen nooit een honorarium(fee) vragen om weer toegang
te krijgen tot je eigen account.
We kunnen je portefeuille nooit bevriezen of je ervan weerhouden om je TBC2 te
gebruiken.

Als iemand je vraagt of TBC2 een oplichting is, stel vragen aan deze person:
-Wat maakt TBC2 een oplichting?
-Wat heeft deze persoon er aan om je te vertellen dat TBC2 een oplichting is?
-Willen ze dat je TBC bij hun koopt? Willen ze dat wij in de schaduw van TBC
blijven?
-Wat hebben de mensen van TBC te verliezen als je niet bij hun koopt?
- Zijn het de beheerders die zeggen dat TBC²2 een oplichting is? De beheerders van
TBC hebben veel te verliezen als mensen er niet meer in geloven.

Maar het meest van allemaal, boven alles:Doe.Je.Eigen.Onderzoek.
Alles over TBC2 is open en transparant.Je kan alle informatie die je nodig hebt
vinden in de Whitepaper en op de website.
In vergelijking met TBC, wat een closed source cryptomunt is die door één of
meerdere beheerders beheerd wordt. Als de beheerders er opeens vandoor
proberen te gaan of het TBC Netwerk er uit willen gooien, kan niemand daar wat
aan doen. Als de servers offline gaan is er geen manier meer om iets met je
munten te kunnen doen. Dit probleem heeft TBC2 niet, want deze zit op het
Ethereum Blockchain die beheerd word door het Ethereum Netwerk.

Ook al zouden we besluiten om TBC2 niet op de handel sites te zetten, iemand
anders dat wel zou kunnen. Ook al zouden we geen CoinmarketCap plaatsing
willen, iemand anders zou dat wel kunnen doen. Dit is wat het betekend om
volledig gedecentraliseerd te zijn. Als je TBC² hebt dan zit de macht bij JOU, niet bij
ONS!Dat is de bedoeling van Crypto currency. Geen bank of overheid die je geld
kan beïnvloeden,dus ook geen beheerders.

Hierboven al eerder getoond, een vergelijkings grafiek die een van onze leden
heeft gemaakt, klik hier voor een hi-res afbeelding: https://goo.gl/2hbaXq

