
STEX, van euro naar vitae
met aangepaste TRADE-pagina



Dit document is gemaakt door de leden en voor de leden. Het is gebaseerd op officiële
informatie verstrekt door het bedrijf en zorgvuldig weergegeven in dit document.

Deze informatie is louter informatief en mag op geen enkele manier worden gezien als
financieel advies.

Bovendien is de informatie louter indicatief. Dat wil zeggen dat dit het potentieel van
het systeem definieert. De uiteindelijke resultaten zijn afhankelijk van vele factoren,
waaronder de hoeveelheid moeite die je erin steekt. 

Tot slot: we zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit
uit deze informatie.

versie van 18-02-2021

DISCLAIMER

Indien je in deze manual onjuistheden aantreft zou het fijn zijn als je die aan me
doorgeeft zodat ik het kan aanpassen. 

 
Stuur een PB vanuit de Telegram groep 'van Euro naar Vitae' 

  
Let’s Vitae,  Desiree François

 

https://t.me/van_euro_naar_vitae
https://t.me/van_euro_naar_vitae


Doe de aan- en verkopen in STEX het liefst op je computer i.p.v. je telefoon. Het is
overzichtelijk en daardoor maak je minder fouten.

Bij dit platform maak je een account aan. Voor STEX gebruik je de referral-link van je
sponsor als je een account gaat aanmaken. Op deze manier krijgt jouw sponsor een
kleine vergoeding omdat zij/hij jouw als nieuwe klant binnenbrengt.

Heeft jouw sponsor geen link, gebruik dan de link die is opgenomen op de volgende
pagina.

Bij STEX volg je de KYC (Know Your Customer). Een wettelijk verplichte identificatie of
jij wel een bestaand persoon bent of de persoon bent die je zegt te zijn. Je doorloopt
deze procedure bij je aanmelding. 

Google Authenticator 

Schrijf je inloggegevens en je wallet-nummers op en bewaar ze goed !!!

Voor je ligt de manual om je Euro’s om te zetten naar Vitae. Hiervoor zijn enkele stappen
nodig.

Je kunt dit doen op verschillende exchange platformen. Wij hebben hier gekozen voor
STEX.

Op dit platform kun je ook handelen en speculeren. Deze manual gaat echter alleen over
hoe je jouw Euro’s kunt omzetten naar Bitcoin, Bitcoin naar Vitae’s en hoe je Vitae’s naar
je Vitae backoffice kunt sturen. Als extra is er ook toegevegd hoe je van jouw Vitae's
Credits kunt kopen in je backoffice.
 
ALGEMENE INFORMATIE

Download eerst de Google Authenticator op je smart-telefoon, als je die nog niet hebt.
Hierdoor is het inloggen en overboeken met een extra stap beveiligd. We hebben het
hier namelijk wel over jouw geld. Schrijf de code met 16 digit keys op en bewaar goed.
Als je jouw telefoon verliest heb je deze nodig om opnieuw Google Authenticator te
installeren op je nieuwe telefoon.
 

Mocht je na het lezen nog vragen hebben
dan kun je die stellen in onze speciale Telegram-app over dit onderwerp.

VITAE's aankopen



Ga naar https://stex.com 
Ga naar SIGN UP (rechtsboven).
Vul je e-mailadres in, creëer een wachtwoord en bevestig dat wachtwoord.
Vul de referral code van je sponsor in of gebruik deze: 20137056. 
Vink de vakjes aan, lees de voorwaarden en klik op SUBMIT.
Je krijgt direct een e-mail om te verifiëren. Klik op VERIFY
Je komt dan op onderstaand scherm: kies voor VERIFY NOW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INDIEN HET INVULLEN VAN DE VELDEN NIET LUKT;
A) heb je de automatische vertaler aangezet?
B) Probeer een andere BROWSER (FireFox, Google Chrome)

!

https://stex.com/


4. Vul de code in die je op je telefoon in de
GOOGLE AUTHENTICATOR-app ontvangt (6 cijfers).

5. Ga in het menu naar VERIFICATION 
6. Kies voor FRACTAL
7. klik op VERIFICATION

Je bent verplicht om een kopie van je ID-bewijs en een ‘selfie‘ te uploaden.

1.  Ga naar PROFILE 
2.  Ga naar ACCOUNT SETTINGS
3.  Klik in de rechter kolom op ACTIVATE achter Two-Factor Authentication

Omdat je Google Authenticator hebt ingesteld, zul je in het vervolg, na het inloggen bij
STEX, dit ook moeten bevestigen met het nummer wat zichtbaar wordt als je naar
de Google Authenticator-app gaat. Dubbel safe!

verify now
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                     10. Vul je e-mailadres in
                     11. Ga direct naar tabblad PHONE NUMBER

12. Selecteer het land waar je woonachtig bent
13. Vul je telefoonnummer in zonder de 0 (nul) 
14. Vink de checkbox aan
15. SIGN UP

8. Vink ‘I agree….’ aan
9. Klik op VERIFY 8-

-9

10-
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14-
-15

fractal



16. Ga naar je e-mail en klik op de link van Fractal
17. Vink de PLEASE AGREE aan (3X)
18. Klik op ALLOW

19 Vul de 3 vragen in (waar je woont e.d.)

20. Upload of fotografeer je paspoort
21. Klik op USE

22. Klik daarna op VERIFY MY DOCUMENT

23. Je gegevens worden nu ingevuld en als alles
klopt klik je op NEXT.
 

24. UPLOAD een selfie. Dit kan met de webcam of je telefoon. Volg de instructies en klik
daarna op CONTINUE AUTHORISATION.

Je krijgt een e-mail als de verificatie afgerond is. 
Dit alles moet nog wel goedgekeurd worden. Dit kan enkele tot maximaal 36 uren duren,

omdat de verificaties handmatig gedaan worden tijdens kantooruren.
Als alles definitief bevestigd is krijg je hierover een e-mail.



Om VITAE’s te kunnen kopen hebben we BTC nodig. Dit gaat als volgt:

1.      Login op STEX, https://stex.com
2.      Klik op BUY CRYPTO (top menubalk)

3.     Check de juiste valuta: EURO - BTC (Bitcoin)
4.     Kies iDeal  (NL) of Bancontact (B)
5.     Klik op BUY CRYPTO 

6.      Je komt nu in SATOS
          Dit is een bedrijf dat de transactie doet van
          jouw bank naar STEX. Je moet derhalve nog een verificatie-ronde doen. 

Alleen de 1e keer vraag SATOS om een verificatie. Behalve als je meerdere rekening-
nummers gebruikt. Bij elk nummer dat je gebruikt hoort een verificatie!
 
  

bitcoin (btc) kopen

4-
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2

-5

-7

-8

7.       maak een filmpje van jezelf MET jouw
          open ID-bewijs of paspoort naast je 
          hoofd, terwijl je zegt wie je bent en dat
          je bij SATOS Bitcoin wilt kopen.

8.       Upload een kopie van dit ID-bewijs

9.       Geef aan wat je bron van inkomsten is
           en dat je wilt handelen op de crypto-
           beurzen.

De goedkeuring kan enkele uren duren en je ontvangt een e-mail als je account klaar
is om crypto te kopen.

https://stex.com/


10.     Na goedkeuring vul je de lege vakjes in.
11.     Vink de PLEASE AGREE aan (3X)
12.     Klik op ALLOW
13.     Vul de 3 vragen in (waar je woont e.d.)
14.     Upload of fotografeer je paspoort
15.     Klik op USE
16.     Klik daarna op VERIFY MY DOCUMENT
17.     Je gegevens worden nu ingevuld en als alles klopt klik je op NEXT.
18      UPLOAD een selfie. Dit kan met de webcam of je telefoon. Volg de instructies en
           klik daarna op CONTINUE AUTHORISATION.

Je krijgt een e-mail als de verificatie afgerond is.
Dit alles moet nog wel goedgekeurd worden. Dit kan enkele tot maximaal 36 uren duren,

omdat de verificaties handmatig gedaan worden tijdens kantooruren.

Houd je STEX BITCOIN-wallet-adres bij de hand. Deze vindt je zo:

19.        Ga naar PROFILE
20.        Daar zie je  BALANCE - vink HIDE ZERO BALANCE aan
21.        Klik achter BTC op DEPOSIT. Daar zie je jouw BTC deposit- wallet-adres, want je 
              wil dat SATOS het hier in stort.
22.        Klik, onder het wallet-adres op COPY WALLET-ADRESS. 

 
 

20-
21-
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23.     Ga in STEX weer naar BUY CRYPTO (zie punt 5)

Je komt dan in het opdrachten-formulier van SATOS

24.    Vul het formulier in en PLAK
         het BTC-wallet-adres in het        
         juiste vak. 

25.    Vink de 'I have read.....'vakjes
          aan.

26.    klik op BUY ORDER     

 
 

De BTC worden in jouw Bitcoin-wallet in STEX geplaatst.
Je krijgt hiervan een bevestigings e-mail.

24-



Dit gaat als volgt:

1.      Login op STEX, https://stex.com
2.      Klik op TRADE (top menubalk)

Je komt nu op de pagina die een witte look heeft.

3.      Rechtsboven hoort BTC in een blauw rondje te staan. (zoniet klik dan op BTC)        
4.      Daarboven, in de zoekbalk schrijf je VITAE

5.      Klik op VITAE (naast het sterretje)

  
  

6.      Nu staat er in de 2 kolommen
  BUY VITAE en SELL VITAE
 

7.      Daaronder staat de BTC-buy prijs
  en de BTC sell-prijs

 
8.     Vul het aantal Vitae in dat je wilt

  kopen en je ziet direct hoeveel
  Bitcoin het kost en hoeveel
  fee je gaat betalen.

9.     Klik dan op BUY VITAE in de groene balk.

Je ziet dan een popup met ORDER CREATED.
Je krijgt een e-mail als alles klaar is. Dit kan wel even duren.

  

8-

vitae kopen met BTC
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https://stex.com/


Zorg dat je jouw Vitae-wallet-adres (die kun je vinden in jouw VITAE MBO) bij de hand hebt
(liefst zo, dat je het kunt kopiëren-plakken om fouten te vermijden en je daardoor jouw
VITAE’s kwijt zou kunnen raken).
 
NU HEB JE VITAE’s en deze ga je sturen naar jouw VITAE-walletadres in je
BACKOFFICE (MBO)

---------------------------------------Voor de duidelijkheid----------------------------------- 
Je hebt een VITAE-wallet-adres in STEX met een uniek wallet-nummer

EN
je hebt een VITAE-wallet-adres in VITAE MBO met een ANDER uniek wallet-nummer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

1.      Ga in STEX naar je account (rechtsboven) en klik op PROFILE
         Je ziet 2 kolommen; links MENU, rechts de inhoud van het menu.
2.      VINK aan in de rechter kolom (bovenaan) HIDE ZERO BALANCE. 
         Dan zie je niet de hele kolom, maar alleen BTC (als er nog iets in je wallet staat) en
         VITAE.
3.      Klik op WITHDRAW achter VITAE

4.      Vul het Vitae-wallet-adres in uit je VITAE MBO       
5.      Kies bij AMOUNT het bedrag of vink aan WITHDRAW ALL
6.      Vul de 2 factor Authentication-code in (2FA google authorisation op je telefoon) of
         (als je die niet hebt geïnstalleerd) vul de code in die je hebt gekregen per e-mail.
7.      Klik op OKE
8.      Je krijgt direct een e-mail die je moet bevestigen
9.       Klik op CONFIRM (kijk ook in de SPAM)
10.     In STEX krijg je in je account een NOTIFICATION dat er een WITHDRAW is
          aangemaakt met een ID- nummer. 
11.    Op het moment dat deze actie afgerond is krijg je hier EN in je e-mail een bericht:
          ORDER IS FINISHED.
12.    Volg je order in je WITHDRAW HISTORY.
          Zolang er PENDING staat is het proces nog bezig.
 
 

Ga naar Vitae.co en login.
  
  
  

vitae naar vitae-backoffice (MBO)
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Ga naar je backoffice (MBO)

In één oogopslag zie je dat de overgemaakte VITAE's in je wallet staan.
Je kunt nu CREDITS/UNITS/PB (power boost) kopen.

 
 

1.        Klik op BUY/SELL Credits
2.        Klik in je CREDIT-balance op BUY CREDITS

 
 
 
  
   3.      Vul in hoeveel CREDITS je wilt kopen.

Je ziet in de tabel er onder:
a. de prijs van VITAE
b. hoeveel VITAE's in je wallet staan 
c. hoeveel VITAE overblijven
d. wat de kosten zijn  

Als alles correct is;
4.        Vul je wachtwoord in
5.        Klik op BUY CREDITS

credits kopen

.
-1
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Je krijgt nu een bevestiging te zien in je CREDIT BALANCE

 
 Ga naar MBO en dan zie je, na enige tijd, dat de CREDITS zijn bijgeschreven. 

credits kopen

AUTO BUY UNITS
Als je elke dag 12 UNITS wilt kopen:

1.    Ga in het menu naar MY MATRIX
2.    Klik op GARDEN
3.    Als er een rood vlak staat met
       DISABLE AUTO BUY UNIT hoef je niets te doen.

        Als er een grijs vlak staat met ABLE AUTO
        BUY UNIT, klik deze aan. De button wordt rood.
        Nu staat de auto buy aan. 

4. KLAAR !!!
 


