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Bitcoin was oorspronkelijk bedoeld als ruilmiddel, maar heeft zich ontwikkeld tot 
digitaal goud, dat bijna uitsluitend functioneert als een opslagplaats van waarde.

De potentie voor een cryptografische opslag van waarde, geïntegreerd met een 
bruikbaar ruilmiddel, bestaat nog steeds, maar tot nu toe is dat idee nog niet 
volledig gerealiseerd.

EPIC is een nieuwe software-implementatie
van de originele Bitcoin-standaard, bijgewerkt
naar de meest recente technologieën.

EPIC's Rust-gebaseerde Mimblewimble
blockchain bevat verbeteringen in alle 
attributen die nodig zullen zijn om massale
adoptie te bevorderen:

FUNGIBILITEIT
Geen besmette munten - met verplichte CoinJoin op protocolniveau, waarbij de 
eigendomsgeschiedenis wordt gereset telkens wanneer munten worden uitgegeven.

SCHAALBAARHEID Licht, snel, mobiel-inheems protocol maakt een grotendeels Laags 1 schalingsmodel mogelijk.

RESISTENT TEGEN CENSUUR
Transacties kunnen niet worden gecensureerd op basis van adres of bedrag, aangezien er in de 
chain geen permanente adressen of extern waarneembare gegevens worden opgeslagen.

CENTRALISATIERESISTENTIE
Gemijnd op gewone thuiscomputers, met CPU's van AMD en Intel, samen met GPU's van AMD en 
Nvidia - waardoor het speelveld voor kleinschalige mijnwerkers gelijk wordt.

REGELGEVINGS

COMPATIBILITEIT

Gebruikers werken direct met de blockchain - geen bewaarnemende tussenpersoon of derde 
vertrouwde knooppunt nodig.

TOEGANGBAARHEID
Iedereen kan mijnen op een gewone thuiscomputer, of zelfs (binnenkort) op een mobiel toestel -
een enorme potentie voor gebruikers zonder bank in ontwikkelingseconomieën.

GEEN
ICO

GEEN
VOORMIJN

GEEN
VC’s

GEEN
BEDRIJF

Epic Cash is Howey-compliant, ontworpen om een 
score van "1" te behalen bij de Crypto Rating Council. 

Epic Cash wordt 100% proof-of-work gemined, 
zonder speciale nodes.

SCHAARSTE
Een maximale voorraad van 21 PoW gemijnde munten met een versneld emissieschema om het 
aanbod van BTC te evenaren tegen mei 2028. 



Terwijl EPIC functioneert als een 
cryptografische opslagplaats van waarde, 
functioneert de daaraan gekoppelde 
stablecoin, EUSD, als een ruilmiddel.

Het ECR token biedt governance voor het 
Epicenter ecosysteem en biedt een achtervang
voor de EUSD wisselkoers.
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aan waarde van Epic Cash1 EUSD = $1 
EUSD is een ERC20-token, geïmplementeerd via smart contracts op de Ethereum-blockchain.

Een EUSD-houder is altijd gegarandeerd van $1 aan EPIC, ongeacht de huidige oplage.

Met EPIC / ECR / EUSD als de kern, kunnen deFi toepassingen gemakkelijk worden gelaagd. Verschillende zijn al in 
ontwikkeling, met meerdere releases gepland voor de komende kwartalen. 

Epic Epicenter info v1.4

Ondersteund door Epicenter Equity Corp, een particuliere organisatie met winstoogmerk die de 
EUSD/USD-omzetting vergemakkelijkt door samen met partners kapitaal en liquiditeit te verschaffen.

Epicenter bestaat uit 3 samenstelbare componenten:

Een opslagplaats van 
waarde

Beheer van nutsvoorzieningen in 
ecosystemen 

Algoritmisch soft-pegged
aan de Amerikaanse dollar

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

GROEI:
Nieuwe dApp-activa 

gepland voor release om 
DeFi-gebruikers te 

stimuleren
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