Om een API koppeling te maken voor BITSTAMP moet u de volgende stappen doorlopen:
Nadat u bent ingelogd op de website van BITSTAMP klikt u security links zie pijltje! Eerst Security
daarna API Acces.

Zodra je onderstaande ziet k lkken op NEW API key. Staat er een bestaande key, verwijder die dan
eerst!

Je krijgt dan het scherm hieronder te zien, vul hier niets in en scroll verder naar beneden:

Totdat je dit te zien krijgt. De buttons bij de rode pijltjes dien je met je muis naar rechts te zetten
zodat ze er zo uitzien. (de rode pijltjes zijn de 6 plekken die u moet aanvinken.

Onderaan het scherm ziet u de bevestigingsbutton. Klik hierop en vul uw 2FA code in vanuit de app
op uw telefoon.

Daarna kopieert u in volgorde de volgende codes naar de nieuwe exchange bij BitBroker.trade

Door op het vakje te klikken van de code, kopieert u gemakkelijk de API key, zodat je die bij Bit
Broker Trade in je account kunt plakken. Hetzelfde geldt voor de API secret. Denk er wel aan om de
API via de aan jou gezonden mail te activeren.

Je kunt de API bij BitBrokerTrade pas activeren nadat je op de bevestigingsmail van BITSTAMP hebt
geklikt. LET DAAR WEL GOED OP !!!!!

Bij Bit Broker Trade klikt u allereerst in de linker kolom op Exchange. Daarna klikt u Rechts op
Exchange toevoegen. Kies vervolgens voor BITSTAMP door op het logo te klikken

Dan krijgt u het onderstaande venster:

LET OP vul bij NAAM uw account naam in van BITSTAMP. NOG NIET OP TOEVOEGEN KLIKKEN. Eerst
zorgen dat bij Bitstamp de API geactiveerd is !

Kopieer de sleutels zoals eerder aangegeven maar klik nog NIET op toevoegen. Voordat u de API key
per mail bevestigd heeft (die mail krijgt u van BITSTAMP.

Wanneer dit allemaal gebeurd is gaan we door naar de volgende stap.

Bij 1 geeft u een korte naam op bijvoorbeeld BITSTAMP
Bij 2 kiest u uit het menu BITSTAMP
Bij 3 kiest u BTC/EUR
Bij 4 kiest u NIETS laat dit gewoon staan
Bij 5 kiest u NIETS of u moet de strategie willen overrulen
Bij 6 kunt u een maximale aankoopprijs voor uw Bitcoinpockets opgeven
Bij 7 dient u het vakje aan te vinken en daarna op OPSLAAN klikken.

Gefeliciteerd, uw trader werkt!

