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Wat is TheCircleApp?
De Circle App is een gedecentraliseerde App (DAPP). De app is gebouwd 
door een groep van IT ontwikkelaars. Deze App heeft geen eigenaren 
maar alleen gebruikers.

Gedecentraliseerd hoe kan dat?
De Circle App maakt gebruik van slimme contracten
Een Smart contract is een digitaal contract tussen de App en de gebruiker 
van de App. De Circle App heeft een Beloning Programma voor het 
gebruik of delen van de App. Alle voorwaarden (als dit, dan dat) 
berekenen de beloningen en leggen deze vast in een Slim Contract. Het 
gebruik van een Smart Contract maakt het onmogelijk om het Beloning 
Programma te manipuleren of te bedriegen.
Een Smart contract werkt in de Blockchain. Blockchain-technologie is de 
nieuwe manier om gegevens op een veilige, kosteneffectieve en snelle 
manier op te slaan en uit te voeren. Omdat de Circle App 
gedecentraliseerd is (geen eigenaren), is er geen centrale computer om 
het Smart Contract op uit te voeren. Daarom draait het Smart Contract op 
onafhankelijke Blockchain servers, waardoor het toegankelijk is voor 
miljoenen gebruikers.

Twee manieren om de App te gebruiken
Je kunt de App gebruiken als een Crypto portemonnee: U kunt 
Bitcoins, GTPLUS- en GTFTA-munten opslaan, verzenden en 
ontvangen.
U kunt de App delen met vrienden en beloningen ontvangen.
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Het systeem
Wat is een cyclus?

Een volledige omwenteling van de Cirkel is een Cyclus.
Na een complete Cyclus ontvangt je één of meerdere Spot(Plek) 
beloningen op basis van het Circle-algoritme.
Een Spot Beloning is een uitbetaling die je ontvangt op jouw Balans.
Wanneer een nieuwe Cyclus start, ontvangt je nieuwe spots plus de 
spots van de voorgaande cyclus (Add up principe).
Er zijn 10 Cirkels waar je aan mee kunt doen.
Alle gebruikers starten in Cirkel #1. Bijvoorbeeld: Als je wilt beginnen in 
Cirkel #3, dan moet je eerst Cirkel #1 kopen (start pakket €10). 
Vervolgens upgraden/kopen jullie Cirkel #2 (start pakket €20) en 
vervolgens upgraden/koop je Cirkel #3 (start pakket €50).
Na elke cyclus van een Cirkel ontvang je de Spot Beloning.
Per Spot Beloning ontvang je 25% over de waarde van de Cirkel die 
het betreft.
Je kunt deze beloningen gebruiken om een volgende Cirkel aan te 
kopen. Bijvoorbeeld: Bij het 8 maal doorlopen van een cyclus van 
Cirkel #1 heb je € 20,- verdient en hiermee kun je dan Cirkel #2 
aankopen.
De cyclus start elke keer opnieuw en dit gaat oneindig door.

Kopen van Cirkels.
Je kunt een Cirkel alleen kopen met GTPLUS én GTFTA tokens. De waarde 
van de Cirkel b.v. € 10,- bestaat voor 50% uit GTPLUS en 50% GTFTA. Als 
je geen GTFTA en/of GTPLUS tokens hebt stort dan éérst BTC in jouw 
wallet van de Cirkel app. Via de interne exchange van de app kun je de 
BTC dan omwisselen naar de tokens. TIP: Wissel eerst alle BTC om naar 
GTFTA en daarna een paar GTFTA naar de benodigde GTPLUS. Je krijgt 
op deze wijze het meeste waar voor je BTC.

Sneller groeien
Er zijn meerdere manieren om snel te groeien naar de volgende Cirkel

Gebruik je balans voor een upgrade naar een andere Cirkel en herhaal 
dat.
Vul je saldo aan en koop andere Cirkels.
Deel de app met vrienden en krijg extra Spot Beloning om nieuwe 
Cirkels te kopen.

Extra Spot Beloningen verdienen
Wanneer je vrienden doorverwijst naar de Circle app, ontvangt je geen 
directe uitbetaling op jouw balance. Zodra jouw vrienden hun Spot 
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Beloning ontvangen, berekent het systeem een extra Spot beloning voor 
jou.
Wanneer jouw vrienden dan ook nieuwe vrienden aanbrengen in The Circle 
App, dan ontvangen zij ook weer extra Spot Beloningen
Maar als jouw vrienden upgraden naar een hogere Cirkel dan jij momenteel 
zit, gaan de extra Spot Beloning naar de eerste sponsor boven jou die 
dezelfde of een hogere Cirkel heeft. Wanneer je daarna zelf een upgrade 
naar dezelfde of hogere Cirkel dan je vriend doet, ontvang je vanaf dat 
moment opnieuw de extra Spot Beloning.
Voorbeeld 1

Jij start in Cirkel #3 (Je hebt dus #1, #2 en #3 gekocht)
Jouw vriend start in Cirkel #3 (Hij heeft dus ook #1, #2 en #3 gekocht)
Jij ontvangt extra Spot beloningen in Cirkel #1, #2 en #3

Voorbeeld 2
Jij start in Cirkel #3 (Je hebt dus #1, #2 en #3 gekocht)
Jouw vriend start in Cirkel #4 (Hij heeft dus ook #1, #2, #3 en #4 
gekocht)
Jij ontvangt extra Spot beloningen in Cirkel #1, #2 en #3. De extra 
extra Spot Beloning voor Cirkel #4 krijg je alleen als je een upgrade 
doet naar Cirkel #4 of hoger.

Delen met je vrienden
Een leuk idee is om de Cirkel App cadeau te doen aan je vrienden. Deel 
deze bijvoorbeeld met 3 vrienden. Dat kost jou € 30,-. Maak een account 
aan voor 3 vrienden. Daarna stuur je via jouw Cirkel App € 10 aan GTPLUS 
én GTFTA en zet deze om in de eerste Cirkel. Geef je vrienden de inlog 
gegevens van de Cirkel App. (Uiteraard kun je ze ook een hoger bedrag 
cadeau doen, dat is aan jou). Je kunt ook een voorwaarde aan je vrienden 
stellen: Als zij met de Cirkel App geld gaan verdienen gaan zij de Cirkel 
App ook cadeau doen aan 3 van hun vrienden. Je hoeft het geld niet terug 
te vragen, want de Cirkel App geeft je Extra Spot beloningen omdat je 
vrienden Cirkel’s aankopen en op deze manier verdien jij je geld terug.

Conclusie
De Cirkel App is gedecentraliseerd, heeft geen eigenaars maar alleen 
gebruikers. De Cirkel App werkt met Smart Contracten die op de 
Blockchain draaien. De Cirkel app deelt alle winsten met de gebruikers. De 
app is gebruiksvriendelijk en iedereen kan mee doen. Je kunt ook 
accounts aanmaken voor je kinderen en kleinkinderen. Met de Cirkel App 
kan iedereen kleine of grotere beloningen verdienen.
Binnenkort zal de app ook te downloaden zijn in de App Store voor iOS en 
in de Play Store voor Android gebruikers. Dan is het een echte app.


