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TTT
The Tip Token
“Hier is een simpele maar sterke regel:
geef mensen altijd meer dan wat ze verwachten te krijgen.”

-

Nelson Boswell

Revolutionair de manier waarop u fooi geeft.
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I. Inleiding
Het doel van deze whitepaper is het introduceren van TTT, The Tip Token, die de detailering van
de meeste van zijn aspecten en antwoorden geeft op de technische en fundamentele vragen
opgeroepen met betrekking tot dit project. Dit document dient in geen geval te worden
overwogen als een sollicitatie voor het kopen en verkopen van TTT tokens, of ieder ander
investerings advies met betrekking tot dit project. Dit document moet dienen als leermateriaal om
verder te begrijpen hoe precies The Tip Token werkt en de concrete gevallen van gebruik.

Dit papier weerspiegelt onze actuele visie voor The Tip Token en de doelen die we van plan zijn
met dit project in de toekomst. Verder reflecteert dit document voor ons team zijn uiterste
toewijding en ambitie tot het transformeren in de ideeën in deze whitepaper, een volledig
functionele en overheersende realisatie: met onze primaire inzet en de vrijlating van een volledig
functionaliserend Tip Naam Dienst, Platform & Aangepaste Naam Dienst en voortzetten van het
ontwikkelen van betrekking tot de interoperabiliteit met andere blockchains.

Tenslotte, dit document zal dienen als ons project als fundamenteel principe. TTT is een
gemeenschappelijke token: gedreven door de gemeenschap, voor de gemeenschap, wiens
toekomstige vooruitgang en ontwikkeling zal worden gesmeed door de collectieve stemmen van
het gebruikersbestand, worden uitgevoerd door het team erachter.
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II. De TTT Visie
A. Korte Geschiedenis In Het Geven Van Fooi
Historisch, een fooi was bedoeld voor een persoon om hun waardering te tonen naar een ander
persoon wie hen op een positieve manier heeft beïnvloed. Of dat nou voor een goede geleverde
dienst was of een bepaald hulpmiddel heeft gegeven of is geweest - fysiek of intellectueel. In die
context, is fooi geven zo oud als de mensheid. Eeuwenoude verhalen verbeelden daden van de
Koningen en Heersers in het weggeven van land eigenschappen, vee, en juwelen als een daad van
gelijke bewondering aan artiesten en bedienden wie erin zijn geslaagd om indruk te maken, een
methode als het geven van fooi. Overtijd, de daad van het fooi geven aan mensen is geëvolueerd
in een meer systeem matische benadering, zichtbaar vooral in de hospitale sectoren, met het
vroegst opgenomen voorbeeld van clienten die fooi gebruiken - Om promptheid te verzekeren 300 jaar geleden , in restaurants van Britse eigendom om de snelheid van de dienst te verzekeren.
Hedendaags; miljoenen mensen geven regelmatig fooi rond de wereld voor een verscheidenheid
van redenen of gelegenheden, zoveel dat het leiden van sommige industrieën en culturen fooien
accepteren als een goed geaccepteerde norm.
Vandaag de dag; de meest voorkomende handeling van het geven van fooi komt voor in de
Dienstverlenende Sector, als dankbaarheid voor een goede geleverde dienst in sociale instellingen
zoals horeca gelegenheden. Echter, dit geldt voor een kleine minderheid van de gevallen van de
fooi gebruikers. Dus, moeten we ook niet overwegen in de andere gebruikers gevallen waar
mensen een fooi verdienen voor hun geleverde dienst(en) welke de meerderheid
vertegenwoordigt? Zulke gebruikers gevallen omvatten maar zijn niet beperkt tot:
- Transport dienst(en) (RelayRides, Uber, BlaBlaCar etc.)
- Huishoudelijke dienst(en) (Hotels, Airbnb, Couchsurfing. etc.)
- Online dienst(en) & beoordelingen (Wikipedia, Yelp, Reddit, etc.)
- Online makers van inhoud (Bloggers, Youtubers, Artist, etc.)
- Oog in oog dienst(en) (Een buurman helpt je met verhuizen, een vreemde helpt je auto te
repareren, etc.)
Voor gebruikers gevallen zoals deze hierboven beschreven, is er geen snelle en natuurlijke manier
om aan deze entiteiten fooi te geven in een poging om dankbaarheid te tonen.

B. Morgen
Het internet heeft onze wereld geadvanceerd en
meer in de afgelopen 20 jaar dan ieder ander product
gefabriceerd in deze eeuw. Het internet vandaag is
gepenetreerd in bijna 40% van onze globale
populatie in vergelijking tot 1995, waar het minder
dan 1 % gelijktijdig bereikte, is de populatie van de
wereld meer dan verdubbeld in dezelfde periode.
Momenteel is het aantal internet gebruikers
vertienvoudigd van 1999 tot 2013.
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Het internet bereikte in 2005 de eerste miljard gebruikers, en de 2e in 2010 en de 3e miljard
gebruikers
in 2014. Het internet zelf was een creatie welke eventueel leidde tot een interne evolutie van de
mensheid en het gedrag waar de kracht van de gebruiker en gegenereerde inhoud de drijvende
kracht werd, voor altijd was de communicatie veranderd.
Vandaag het voornaamste gebruik van internet is voornamelijk gericht op communicatie en het
verlenen van diensten Het internet is gedreven door een recente stijging in sociale media, video
hosting sites, inhoud sites en discussie forums zoals Twitter, Reddit, Youtube, Medium,
Bitcointalk etc. Deze kanalen staan het toe voor miljoenen mensen om het creëren en posten van
entertainment inhoud op dagelijks consistente basis in verschillende vormen, miljoenen mensen
worden hierdoor beïnvloed, en gebruiken die inhoud om aan antwoorden te komen, leren om
frustraties uit te blazen, communicatie, en om andere te waarschuwen.
Morgen is er weer, en in de vorm van een peer naar peer, vertrouwenloze vorm van waarde
uitwisseling, gepioneerd door Blockchain technologie. De introductie van Bitcoin, een
gedencentraliseerde bewijs van werk valuta vergezeld door een globale toegelaten gedistribueerd
open grootboek, is getransformeerd in transacties en voorzien van waarde, altijd tussen 2 of
meerdere personen. Een paar jaar later, het Ethereum blockchain heeft de weg van het blockchain
werk verder geïnnoveerd en het gebruik van slimme contracten. Slimme Contracten hebben het
voor ontwikkelaars mogelijk gemaakt om een digitale currencie zoals Bitcoin, die de
mogelijkheid had toegevoegd om te worden geprogrammeerd; digitale valuta vergezeld met een
uitvoerbare code. Verder, Ethereum steeg de gedecentraliseerde applicaties, ook bekend als
dApps; and DAO - een gedencentraliseerde autonome organistie die in staat is te functioneren
zonder menselijke hulp. Dit bracht een bijzondere aandacht aan de cryptocurrency industrie,
waardoor het mogelijk is voor bedrijven om zelf een munt & token te maken. De blockchain
wereld zoals we die vandaag kennen is nog steeds in een vroeg stadium, en heeft al 800 miljard
dollar in de marktkapitalisatie terwijl het marcheert naar reguliere adoptie.
The Tip Token, werkend op de Ethereum blockchain, is van plan om met gebruik van slimme
contracten en het creëren van s'werelds eerste gedecentraliseerde en geautomatiseerde oplossing
voor het fooi geven aan iedereen, waar dan ook, op welke voorwaarden dan ook, met transacties
die plaatsvinden op bijna instante snelheid.
De doorgang voor het maken van deze visie is een realiteit die zich bevindt in het TTT
platform.The Tip Token is vergezeld door een gedecentraliseerd platform waardoor het toestaan
van faciliteiten om mensen fooi te geven of fooi te krijgen, die je zelf kan bedienen, aan te passen
en toe te voegen aan hun eigen persoonlijk slim contract het dicteren van The Tip Token direct op
het TTT platform.
Het TTT Token en de ambities voor het platform verschillen van de actuele digitale currencies
door te richten op:
-Het aanzienlijk vereenvoudigen van het blockchain adres systeem, door het vervangen van het
traditionele 40 tekens openbaar adres gebruiken om te identificeren, een individuele portomennee
(wallet) met een persoonlijke kort adres naam functie die verbonden zit aan elke wallet.Dit haalt
de complexiteit weg van het onthouden van iemand's persoonlijke portemonnee sleutel, maar
ookhet toestaan van een meer toegankelijke invoer voor het uitvoeren van een transactie.
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-Het aanmoedigen van tippers door de tippers te belonen door verschillenden voordelen geboden
direct door de contenteigenaar of dienstverlener. Kortingen, dienstaanbod en andere verschillende
voordelen zullen mensen die af en toe fooi geven, het aanmoedigen om op een reguliere basis
mensen fooi te gaan geven.Het TTT platform verder contribueert en moedigt het gebruikt van
TTT tokens aan als een middel voor het uitvoeren van transacties door het gebruikte Proof of
Action Algorithm. POA beloont de gebruikers voor het conseqeunt gebruiken van TTT als een
waardevolle transactie door het airdroppen het top gebruikers volgens het aantal transacties ze
hebben uitgevoerd binnen een maand. Portemonnee's met de 20 hoogste transacties iedere maand
zijn gekozen om deel te nemen aan ons beloningsprogramma. Momenteel, Ethereum mined
178650 blocks iedere maand. Dit blok nummer zal dienen als een aftelling iedere maand,
aangepast aan de opnieuw af te stemmen actuele maandelijkse hashrate van Ethereum.
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III. Mijlpalen
A. TTT Adres Vereenvoudiging
TTT is een ERC-20 token. Daarom net als ieder ander ERC-20 token, iedere TTT portemonnee
adres op de blockchain zal starten met "0x" gevolgd door een willekeurige 40 alfanumeriek
tekens. Dit unieke adres is direct gelinkt naar het account van degene die fooi geeft (fooi gever
ofwel TIPR) waar hij de TTT tokens kan gebruiken die daar zijn opgeslagen. De bruikbaarheid
van dit unieke gedecentraliseerde adres direct gelinkt aan de tokens van de fooier, is aangetast
door de complexiteit van het adres zelf en men moet het uiteindelijk opslaan op een computer om
ervoor te zorgen dat men het niet vergeet.
TTT streeft naar een unieke oplossing om het aanzienlijk vereenvoudigen van dit adres systeem.
Gebruikers kunnen het specifieke adres naam kiezen die ze zelf willen. Dit portemonnee adres
wordt ook gedicteerd door alfanumerieke tekens, we zijn echter van plan het adres structuur na te
bootsen om sterk te laten lijken op een e-maildres of zoals een Tweet werkt.
Voorbeeld:
jon.ttt zou fungeren als de publieke sleutel voor:
0x00b1b73C4f0BDa0067dcA2600e6Ef40052000B900
Als eerst, zullen we de TNS (Tip Name Service ofwel Fooi Naam Dienst) de fooi gever (TIPR)
zal in staat zijn om zijn standaard alfanumeriek TTT adres naar de SAN (Short Adress Name
ofwel Korte Adres Naam) welke zij zouden willen. Dan, stap voor stap, zullen we bots vrijgeven
voor de meest populaire sociale platforms als Telegram en Reddit, waardoor de persoon wordt
toegestaan om elk van zijn gebruikers naam en emailadres op zijn sociaal netwerk over te nemen
naar zijn SAN en alfanumeriek TTT adres.
We zullen ook maandelijks en per kwartaal enqeutes houden, de gemeenschap zal bepalen welk
platform ze willen dat het integreert met de volgende TTT koppelende interface.
Als eerste, iedere transactie die plaatst vind tussen een TIPR en een TIPD zal door de TTT
server's passeren, dan zal ons team zorgen dat het verder omgaan en handelen van het korte adres
systeem gladjes verloopt. Het is een tijdelijk systeem, en zal alleen worden gebruikt tot het TTT
platform klaar is om dit op een gedecentraliseerde manier aan te pakken.
Bovendien, ons team zal werken aan de vrijlating van de CNS (Custom Name Service ofwel
Aangepaste Naam Service) op de Ethereum blockchain. De vrijlating van CNS autoriseert
transacties direct van en naar SAN, e-mails en gebruikersnamen zonder door de TTT's servers te
gaan. Bovendien, de CNS zal elk ERC-20 token toestaan om een SAN te creëren.De database
schakelaar van de TNS op onze server naar de CNS op de Ethereum blockchain zal automatisch
en transparant zijn voor de gebruikers die al geregistreerd zijn op onze website.
Na het voltooien van de testen om er zeker van te zijn dat CNS gevalideerd is en veilig kan
worden geïmplementeerd op de blockchain, zijn we van plan om naam servicepakketten te
bouwen die gebruikt kunnen worden door iedere token. Op de lange termijn, verwachten wij ieder
alfanumeriek adres te kunnen linken aan een aangepaste adres, faciliterende niet alleen de
transacties van TTT, maar elke transactie op de blockchain.
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B. TTT Fooi Voordelen
Zoals eerder gezien, kunne fooien aanzienlijk veranderen afhankelijk van het land, de wetgeving,
maar vooral afhankelijk van de mensen zelf. We kunnen de wetgeving van een land niet
veranderen maar wel de manier waarop we fooi geven.
Tevreden zijn met een ongevraagde dienst is een belangrijke essentie bij het geven van fooi.
Hoewel, het is soms niet genoeg om je dienstverlener fooi te geven. Om dat tegen te gaan, willen
we mensen aanmoedigen voor het geven van fooi in ruil voor voordelen, om de waarde van
fooien in de hedendaagse samenleving te prenten.

Hier zijn een paar voorbeelden van voordelen die je als TIPR krijgt van verschillende
dienstverleners;
* Uber : Voor elke 4 TTT tokens gestuurd naar de chauffeur, de TIPR krijgt 2% korting op zijn
volgende rit.
* Airbnb : Voor elke 5 TTT tokens gestuurd naar de host, de TIPR krijgt 5% korting op zijn
volgende huisvestigingsorde.
* CoinMarketCal : Voor elke 3 TTT tokens gestuurd naar een evenmentposter op een wekelijkse
basis, de TIPR zal de week daarna de evenmenten ontvangen 15 minuten voor non TIPR
gebruikers.
* TripAdvisor : Voor elke 10 TTT tokens gestuurd naar de website, krijgt de TIPR korting van
3% op zijn volgende boeking.
* ICOBench : Voor elke 6 TTT gestuurd naar de website, krijgt de TIPR ITO reviews een dag
voor non TIPR users.
*deze nummers zijn voorbeelden en reflecteren niet het voordeel van dit moment.
Deze eenvoudige voorbeelden laten eenvoudig het voledige potentieel van een ERC-20 token
zien, waardoor bedrijven en websites meer mensen kunnen aantrekken en TIPR dankzij de
slimme contracten ingezet op de blockchain. Het slimme contract zou een loyaliteits beloningen
systeem initiëren, blijven helpen van bedrijven die het transactievolume bijhouden door middel
van kortings prikkels voor de gebruiker.

C. TTT Platform
Het TTT Platform zal dienen als een een gateway kanaal tussen de TIPR en TIPD.
Deze gedencentraliseerde interface zal elke TTT gebruiker toestaan om toezicht te houden op hun
fooi-activiteiten. Het dient als tussenperoon tussen de TIPR en het bedrijf, website of handelaar.
Deze depersonalisatie is de beste manier om de veiligheid te garanderen van alle TIPR's:
het TTT platform creëert onpartijdige en onmiddellijke contracten die niet kunnen worden
verbroken.
Als fooigever (TIPR), biedt het platform een manier voor gebruikers om:
* Check de statistieken: wie heb ik fooi gegeven, wanneer en welk aantal?
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* Beheer de voordelen: welke korting heb ik bij een specifiek bedrijf of handelaar?
* Link en beheer SAN met verschillende sociale media plaformen: welke sociale media heb ik
gelinkt aan mijn TTT adres? Wat is mijn SAN?
* Neem deel aan airdrops en uitdagingen: Welke uitdaging en airdrop is momenteel aan de gang?
Wat heb ik met de vorige verdient? Kom ik in aanmerking voor het huidige airdrop event?
*Check de balans: Wat is mijn huidig TTT balans? Wat is het TTT tarief op het moment?
Als ontvanger van de fooi biedt het platform een manier voor gebruikers om:
❏ Check de statistieken: van wie heb ik fooi ontvangen, wanneer en welk aantal?
❏ Beheer de voordelen: welke voordelen bied ik aan aan de TIPR?Zijn er voordelen van de
transacties met mij voor andere gebruikers?
❏ Link en beheer SAN en gebruikersnamen: welke sociale media heb ik gelinkt aan mijn
TTT adres? Wat is mijn SAN?
❏ Check de balans: Wat is mijn huidig TTT balans? Wat is het TTT tarief op het moment?
❏ Adverteer mijn diensten: advertering op de voorpagina van het platform die bestemd is
voor betaalde advertenties.
Platform notitie: een gebruiker kan een TIPR zijn of een TIPD en daarom, zullen de 2 interfaces
beschikbaar zijn op het platform.
Additional Notes: Voor de vrijlating van het platform, zullen we verscheidene functies
implementeren bovenaan de website van TTT om gebruikers toe te staan de tokens aan de start
van ITO te kunnen gebruiken.
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IV. Producten & Communiteit
A. TTT: Een gemeenschappelijke Token
Meer dan een simpele munt. The Tip Token is een manier voor gebruikers om hun waardering te
tonen voor de leden van de gemeenschap. Ons team bouwt een schip, maar het is de TTT
gemeenschap die verantwoordelijk is voor het leiden van de weg. Wij willen dat de gemeenschap
de blockchain smeed en wij zijn hier om een manier daarvoor te bieden.
We willen dat TTT leeft en de gemeenschap exponentieel te laten groeien. En dit is hoe we van
plan zijn het te gaan doen:

●

We zullen iedere maand 2 van de gemeenschappelijk ideeën kiezen en overwegen om ze
te implementeren op onze website. Verder, we zullen dit proces uittrekken naar de
portemonnee, naar het platform en ieder ander product dat we vrijgeven. De feedback
van gebruikers stelt ons zonder enige twijfel in staat betrouwbare en hoogwaardige
producten te maken en te leveren.

●

We zijn van plan om uitdagingen te organiseren en airdops op maandelijkse basis. We
willen iedere gebruiker betrekken bij de TTT gemeenschap en iedereen te motiveren het
geven van fooi te transformeren op een eenvoudige routine. Dat is waarom ieder persoon
die TTT tokens verzendt, zal automatisch worden registreert in onze "20 beste fooi
gevers(TIPR), die iedere maand zal plaatsvinden. Veel meer airdrops en uitdagingen
zullen het licht zien binnen de eerste van de token distributie.

●

En vooral, willen we dat ieder persoon, website en bedrijf om gemakkelijk fooi te geven,
zelfs als u nog niet geregistreerd bent op de TTT's website.

Voorbeeld:
Een fooi gever(TIPR) geeft fooi aan een Reddit gekoppelde gebruikersnaam in ruil voor een
dienst. Hij heeft geen manier om te verifiëren of de Reddit user een TTT adres heeft of dat zijn
Reddit gebruikersnaam is gelinkt aan een bestaand TTT adres, maar de Reddit user zal zijn fooi
ontvangen.

●

Tenslotte, om ervoor te zorgen dat de fooi ontvanger (TIPD) toch zijn tokens krijgt, is
ons team een buffer portemonnee aan het maken om iedere munt op te slaan die bestemd
is voor de nieuwe gebruiker. In de tussentijd, zal de TIPD op de hoogte worden gesteld
dat hij fooi heeft ontvangen, er wordt gevraagd om een TTT acount aan te maken binnen
30 dagen anders zend TTT het terug naar de TIPR. Het enige limiet van het geven van
fooi is onze eigen verbeelding. Mensen zullen in staat zijn om iedereen fooi te geven en
zelfs meer, boeken, monumenten, steden enz.
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B. Official TTT website
We zullen ons concentreren op het account beheer gedeelte, de website heeft tal van andere
mogelijkheden. De website account pagina is gecreeërd om te dienen als een pre-platform
hulpmiddel. We zullen het vervangen door het definitieve platform te zijner tijd. De website
account pagina is gecreeërd om te dienen als een pre-platform hulpmiddel. We zullen het
vervangen door het definitieve platform te zijner tijd.
Iedereen zal zich kunnen registreren op onze website met niets minder dan een e-mailadres en een
wachtwoord. Als het account eenmaal is gecreeërd kunnen gebruikers een SAN (Short Name
Service ofwel Korte Naam Dienst) aanmaken, een telegram gebruikersnaam en veel meer.

C. Sociale media & TTT
Om ons te kunnen richten op een zo groot mogelijk publiek, zullen we een aantal bots creeëren
die het grootste deel bedekken van de grootste sociale media's.
De eerste serie bots zal worden toegewezen aan het gebruik in Telegram chats.
Als mensen hun Telegram gebruikersnaam linken met hun TTT account op onze website, zullen
zij in staat zijn om iedereen fooi te geven op Telegram door het gebruiken van simpele
commando's. Zelfs als de TIPD geen account heeft geregistreerd op de TTT's website, zal hij
gewaarschuwd worden d.at hij fooi heeft ontvangen en heeft hij 30 dagen om een account aan te
maken en de TTT tokens te verzamelen (ontvangen).
.Een makkelijk voorbeeld van wat een bot kan doen:
Anna heeft een account aangemaakt op de TTT's website en een SAN aangemaakt "anna.ttt"Ze
gaat naar Telegram en geeft Alex fooi met de opdracht "/ tip 100 @alex".Alex ontvangt een
notitie: "Jij hebt fooi ontvangen van @Paula". Als je geen TTT account hebt, maak een account
aan op https://thetiptoken.io binnen 30 dagen om je tokens te innen.
We willen dat het proces makkelijk en effectief is voor iedereen.
Na de eerste Telegram bots, zal de gemeenschap stemmen om te beslissen welke sociale media
bot we als volgende gaan ontwerpen.

D.TNS, CNS & TTT Platform
Als deel van ons belangrijkste mijlpaal, The Tip Name Service, Custom Name Service en het
TTT platform zijn hierboven beschreven (Cf. IILA & III.C).
Terwijl het TNS mensen toe zal staan hun adres te linken via onze website en servers, de CNS zal
direct worden geïmplementeerd op de Ethereum blockchain, is elk ERC-20 token te gebruiken
met een kort naam adres systeem (SAN).
Als eenmaal de CNS volledig is ingevoerd, zullen we werken aan specifieke naam diensten voor
elk bestaande blockchain.
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Het TTT platform is direct gelinkt aan de TNS en CNS omdat dit het platform is waar gebruikers
hun SAN zullen instellen en hun fooi voordelen kunnen controleren.

E. Officiële TTT Portemonnee
De app en bureaublad portemonnee zal ontwikkeld worden op alle platforms. Een (TIPR) zal in
staat zijn zijn portemonnee te beheren door het platform, of direct via een TTT portemonnee.
Alhoewel, niet alle features van het platform zullen beschikbaar zijn op de portemonnee. We
zullen ons concentreren op de belangrijkste traditionele functies van de portemonnee, opslaan en
beheer van tokens. De andere mogelijkheden belicht op de III.C zal uitsluitend beschikbaar zijn
op het Platform.
We willen dat de portemonnee levendig en intuïtief aanvoelt, daarom zullen we continu streven
naar een sterke connectie met onze gemeenschap. De feedback van de gemeenschap zal een rol
spelen in de toekomstige overweging voor het verbeteren en upgraden van de TTT portemonnees
functionaliteit en toegankelijkheid. Bovendien veiligheid is onze top prioriteit, alle portemonnee
functies zullen zware testen ondergaan voordat het product wordt vrijgelaten, en niet alleen door
ons, maar zal door een zwaar gecontroleerde code geanalyseerd worden door een aangewezen
derde partij. We zullen interne tests uitvoeren en beta-testers uitnodigen voor het deelnemen aan
deze tests.

F. TTT Website Widget
We zijn van plan om een gebruiks vriendelijke widget te ontwikkelen die bedrijven makkelijk
kunnen installeren op hun website om van alle voordelen van de The Tip Token en platform.
In de toekomst, zullen bedrijven in staat zijn om te registreren op de TTT's website, het
downloaden en installeren van widget pakketten in een paar klikken. Ons doel is het toestaan van
bedrijven die TTT tokens ontvangen en het registreren van hun namen op onze website in een
paar minuten.

G. TTT Gemeenschap Spellen
Omdat we een levendige gemeenschap willen, zullen verscheidene online games worden gehost
op de TTT's website waar winnaars TTT tokens kunnen verdienen op een dagelijkse basis. In
combinatie met dit, zullen members worden aangemoedigd om hun ideeën bij te dragen voor een
specifiek spel ontwerp die zij zouden willen dat er gebouwd wordt voor het gebruik van de
gemeenschap.
Ons doel is om multiplayer online games te maken en te hosten op onze website. Dit zal helpen in
het wegwijs maken van de nieuwe leden van ons platform, en de gemeenschap. Het zal leden of
de gemeenschap in staat stellen met elkaar en tegen elkaar te spelen in diverse spellen en
toernooien. Spelers zullen in staat zijn hun favoriete spelers fooi te geven en daarmee hen helpen
om de competities te winnen. De eerste intentie van deze spellen zal zijn om de leden van de
gemeenschap, dat ze op elkaar kunnen inwerken op een leuke manier en het zal een goede manier
zijn voor de spelers om TTT tokens te verdienen en die terug te gebruiken op het Platform.
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V. Aanvankelijk Token Aanbod
A. TTT Tokens Distributie

De totale TTT token voorraad zal 600 miljoen zijn.
●
●
●
●
●

- 15% van de tokens zal worden gedistribueerd naar prive investeerders die het project in
vroege stadiums hebben gefinancierd.
- 20% van de tokens zal worden gedistribueerd in de voorverkoop naar vroege op de
witte lijst geregistreerde bijdragers.
- 30% van de tokens zal worden gedistribueerd in de massa verkoop.
- 15% van de tokens zal worden gedistribueerd voor het ecosysteem en airdrops.
- 20% van de tokens zal worden geblokkeerd voor het team.

De tokens die worden toegewezen aan het team zullen worden geblokkeerd voor een bepaalde
tijd; 50% zal worden ontgrendeld in December 2018 en de overgebleven 50 % zal worden
ontgrendeld in Juni 2019. Deze token toewijzing zal worden gebruikt als compensatie voor het
team en zal dienen als fondsen voor toekomstige ontwikkelingen die we nog niet hebben
uitgebracht.

B.Budget & ITO Hard Cap
Een TTT token zal verkocht worden voor $0.045 tijdens de ITO publieke massa verkoop, de prijs
zal verschillen van de korting en de prijzen die gehouden worden tijden de privé-verkoop and
ITO voorverkoop, welke zullen worden aangekondigd aan het einde van week van Maart 2018.
Het zal alleen mogelijk zijn om TTT tokens te kopen met BTC of ETH tijdens de privé verkoop.
Naderhand zal alleen ETH worden geaccepteerd in de voorverkoop en massaverkoop.
Tegen de koers van 1 ETH = $650, de aanvankelijk token aangeboden hard cap is 24.230 ETH,
met 1 Eth= 14.445 TTT tokens tijdens de massaverkoop. We erkennen de waarschijnlijkheid van
ETH/USD koers die zal blijven fluctueren tegen de tijd dat het aanvankelijke token aanbod zal
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starten, het team behoudt zich het recht om de token distributie te beoordelen per eenheid van
ETH, en zullen iedere verandering die nodig zal zijn met betrekking tot de hoeveelheid van de
gedistribueerde tokens, of hoeveelheid ETH die worden goed gemaakt in de ITO hard cap.
Mochten we eventuele aanpassingen toevoegen, dan zal dat gedaan worden tenminste 24 uur van
te voren van de start van het aanvankelijke token aanbod.
We zijn van plan dit budget te gaan gebruiken op de volgende taken:
●
●
●
●

Producten Ontwikkeling- en incubatiefondsen voor toekomstige ideeën.
Ontwikkeling in toekomstige partnerschappen en interoperabiliteit met verschillende
platforms.
Markt en klant uitbreiding focus.
Nieuwe beursnotering en advertentie doeleinden.

C. TTT Markt Cap
De markt cap , korte term voor Markt Kapitalisatie, representeert de markt waarde van aandelen
van bedrijven. In de cryptocurrency industrie, de markt waarde representeert het aantal circulatie
tokens vermenigvuldigd door de prijs van de 1 token.
Na het aanvankelijk token aanbod, zal er maximum zijn van 396.5 miljoen TTT tokens in
curculatie (390 miljoen van de verkoop en 6.5 miljoen van referentie en bounty programma's).
TTT's maximum markt cap, wanneer het de massaverkoop bereikt, de hardcap zal zijn:
Maximum TTT Market Cap? = $15,750,000 + 6,500,000TTT x $0.045 = $16,042,500.

D. TTT Referentie Systeem & Airdrop Loterij
TTT is een gemeenschappelijke token, dan is het eerlijk dat we mensen belonen die contribueren
voor het welzijn. Daarom, hebben we besloten dat we een referentie systeem gaan opzetten. Voor
het Aanvankelijk Token Aanbod is er geen limiet met betrekking tot het aantal referentie's. Voor
ieder persoon verwezen, de gewezen persoon verdient 100 TTT per ETH, en zijn toe gewezen
gebruiker spendeerd het in het Aanvankelijk Token Aanbod en de aangewezen gebruiker
verdient ook een extra 20 TTT per ETH investering.
Voorbeeld:
Jon refereert Nico. Nico investeert 10 ETH in het Aanvakelijk Token Aanbod.
Jon verdient een extra 1000 TTT en Nico verdient een extra 200 TTT.
Tenslotte, al de aanvankelijke token aanbod deelnemers komen in aanmerking voor een bonus
weggeef loterij gevolgd door de massaverkoop contributie. De loterij pool zal een conseqeunt
startbedrag hebben van 500.000 TTT tokens gedoneerd door het team, en de resterende
ongebruikte tokens die gereserveerd zijn voor ons referentie programma. De pool's totale token
hoeveelheid zal gelijdelijk worden gedistribueerd binnen één week gevolgd tot het einde van ons
Aanvankelijk Token Aanbod, en verdeeld worden over 10 gekozen bijdragers.
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E. Onverkochte TTT Tokens
390 Mil TTT tokens zijn momenteel te koop. Aan het einde van het aanvankelijk token aanbod,
zullen alle onverkochte tokens op deze manier worden verdeeld:
●
●
●

10% zal worden geairdropped aan de Aanvankelijk Token Aanbod deelnemers.
20% zal worden toegevoegd aan de tokens toegewezen aan het ecosysteem & airdrops
70% zal worden verbrand.

Ons hoofd doel is om alle tokens te verkopen toegewezen aan het Aanvankelijk Token Aanbod
maar als we het doel niet bereiken, denken we dat het eerlijk is om de gemeenschap van TTT te
belonen door middel van het aidroppen van een deel van ons resterende tokens aan de deelnemers
van de verkoop. Om TTT's markt cap laag te houden, zal een groot deel van
de resterende tokens worden verbrand.

Nups, N., Teel, J.

© 2018 The Tip Token

Page 15

TTT Whitepaper [V. 3.2]

Date: 12, March 2018

VI. Het TTT team & Adviseurs
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De Adviseurs
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VII. De TTT Wegenkaart
De wegenmap zal regulier worden ge-update op onze website. Het is een van de meest
belangrijkste aspecten van ons project om dat dit is waar we de gemeenschap de progressie laten
zien, onze doelen zijn om nog zo veel mogelijk te bereiken.
Hier is een eerste versie van de wegenkaart voor het aankomend jaar, startende aan het begin
van het Aanvankelijk Token Aanbod:
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VIII. Conclusie
Het hoofd doel van deze whitepaper was om het verduidelijken van en het detaileren van ons
project, hoe we het willen uitvoeren en de resultaten die de gemeenschap ervan kan verwachten.
Meer dan gewoon een token, The Tip Token is een gerevolutionaird concept welke het omarmt
om de manier te veranderen van het geven van fooi aan mensen over de hele wereld. We doen
niet alsof we de wereld kunnen revolutioneren in een dag, maar wat we kunnen voorzien is een
simpel maar innovatief gebruiksmiddel dat gebruikt kan worden door
iedereen, ogenblikkelijk en wereldwijd.
Het product wat we ontwikkelen om The Tip Token heen is gerevolutionaird en bedoeld voor elk
publiek, crypto vriendelijk of niet, zoals we van plan zijn het te vereenvoudigen van het hele
adres en fooi systeem, waardoor het gebruik van TTT voor iedereen is, zelfs zonder specifieke
kennis.
Wat wij concluderen, is het het belangrijkste om te zeggen dat TTT een gerevolutionaird concept
is wat door ons als gemeenschap zal worden gevormd.
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IX. Contact Informatie
CEO: nicolas.nups@thetiptoken.io
Customer Service: contact@theriptoken.io
Company Contact Phone Number: +33756894640
Company Address: R
 ue de Lourmel, 75015 Paris, France
Official Twitter Account: https://twitter.com/TheTipToken
Official Facebook Account: https://www.facebook.com/thetiptoken
Official LinkedIN Account: https://www.linkedin.com/company/the-tip-token/
The Tip Token - Official Announcements Telegram: https://t.me/TheTipTokenOfficial
The Tip Token - Official Telegram: https://t.me/thetiptoken
Official TTT Github (Code will be added shortly after ITO): https://github.com/thetiptoken
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