
The Circle – 12 seeds 

Als je de app wilt downloaden op je mobiel krijg je de vraag of je 12 seeds wilt 

invoeren.  

Deze code is HEILIG. Maar... hoe kom je eraan?  

Open the circle op je desktop (www.trycircleapp.com) 

Op je dashboard zie je onderstaand beeld: (dit beeld verdwijnt als je eenmaal 

de app hebt gedownload op je mobiel dus let goed op!).  

Klik op de groene knop ‘download the circle app’ 

 

 

Je komt het in volgende scherm:  

Onder de rode balk staan 12 woorden, de seeds.  

Deze woorden kopieer je en sla je op op een veilige plek. Lees verder op 

de volgende blz.  

 

http://www.trycircleapp.com/


Heb je deze 12 woorden gekopieerd dan kan je naar de app op je 

mobiel, daar plak jij deze 12 woorden in en je hebt toegang tot de 

mobiele app.  

 

Wat is een veilige plek om deze seeds te bewaren?  

 een plek die jij niet vergeet, ook over 5/10 jaar weet jij die nog 

 offline: brandwerend 

 offline: waterbestendig 

 ergens online als jij maar die plek weet en de inlogcodes daarvan 

 ergens online? zorg dat ook iemand anders van deze plek weet in geval 

van jouw overlijden 

 zorg dat er NIEMAND zomaar bij kan 

 ergens offline? ook bij iemand anders in huis die jij vertrouwt ivm brand/ 

overlijden 

 of gebruik een crypto tag  

Mocht jouw huis afbranden, je mobiel kapot gaan of noem het maar op... 

 

-> Jij hebt zeker weten toegang tot deze 12 woorden.  

 

Op jouw nieuwe telefoon/ laptop kan je de circle app weer downloaden. Je 

voert deze 12 woorden in de app weet dan dat jij de rechtmatige eigenaar 

bent. Jij (of jouw nabestaanden!)  hebben weer toegang tot jouw wallet, tot 

jouw cirkels. 

Wat kan er gebeuren als je deze 12 woorden kwijt raakt?  

Je bent dan je wallets kwijt en kan er echt géén toegang meer toe 

krijgen. 

 Er is in cryptoland geen klantenservice of ‘reset je wachtwoord’. Dit is de 

reden dat er voor 120 biljoen dollar aan bitcoin rondzwerft waar de 

eigenaren wanhopig op zoek zijn naar wachtwoorden die ze ooit zijn kwijt 

geraakt en die ze echt niet meer gaat vinden. Zorg dat dit jou niet overkomt! 

 

Nogmaals, deze 12 woorden zijn HEILIG. Behandel ze ook zo :-)  

 

Happy earnings! 

https://cryptonews.com/guides/cryptotag-review-the-best-way-to-backup-your-seed.htm

