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Internet of Coins gaat samenwerking aan met Bitalo 
 
Het Nederlandse Internet of Coins consortium is trots om te verkondigen dat het tot een 
overeenkomst is gekomen met crypto-dienstverlener Bitalo voor een investering en gezamenlijke 
ontwikkeling van technologie. Het Internet of Coins team ontwikkelt een oplossing voor cross-
blockhain transacties via hybride assets, zonder bestaande blockchains te hoeven bijwerken of aan te 
passen. Volledig open source, en volledig decentraal. 
 
Martin Albert, CEO van Bitalo gelooft dat de open source technologie van het Internet of Coins team 
kan bijdragen aan toekomstige crypto-gerelateerde initiatieven voor de gemeenschap: 
 
“Internet of Coins is het perfecte project om uiteindelijk de idealen voor het uitwisselen van waarde te 
bereiken: gedecentraliseerde technologie, vrijwillig te gebruiken, geeft je keuzevrijheid en biedt 
innovatie.” 
 
De afgelopen maanden hebben de oprichters Joachim de Koning en Robert de Groot het systeem 
gepresenteerd binnen Europa. 
 
Joachim: “Het partnerschap met Bitalo geeft ons de mogelijkheid om verder te gaan met het 
ontwikkelen van het decentrale prototype. Nu het risico voor de ontwikkeling van de alphaversie is 
verdwenen, hebben we voldoende vertrouwen in het project om de community uit te kunnen nodigen 
tot deelname terwijl we al werken aan de oplevering. Meer informatie over het project is te vinden op 
onze website, in de whitepaper of spreek ons gerust aan op het Bitcointalk forum.” 
 
Robert: “Sinds de lancering van onze eerste hybride asset in juni hebben we vergelijkbare projecten 
zien ontstaan, elk met hun eigen voordelen, interpretatie en vorm van besturing. Onze focus ligt enkel 
op de technologie en de bouw van een open source standaard, om de cryptogemeenschap verder te 
integreren, fragmentatie te verlagen en misschien nog wel het belangrijkste: zich te ontwikkelen 
zonder afhankelijk te zijn van andere partijen. Andere initiatieven mogen de code vrij gebruiken of 
forken om deze evolutie te bevorderen.” 
 
DE VOLGENDE STAP 
 
Joachim: “We hebben ons devteam geleidelijk aan uitgebreid en dat blijven we ook doen. We 
hanteren de gouden regel: alleen mensen die we eerder hebben ontmoet en waarvan we weten dat ze 
betrouwbaar zijn. Naast de ondersteuning door Bitalo vanuit Finland bestaat ons team momenteel uit 
ontwikkelaars in Nederland en Duitsland. Natuurlijk zal ook iedereen kunnen bijdragen via GitHub.” 
 
Robert: “Als pre-launch investeerder zal Bitalo een van de eerste bedrijven zijn die we ondersteunen 
in de implementatie van cross-blockchain transacties. Samenwerkende bedrijven delen tevens mee in 
het succes van het project. Individuele gebruikers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
public sale op 3 januari 2015, wanneer we gevorderd zijn in de ontwikkeling van de software.” 
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