
WAAROM HEB IK NIKS GEHOORD VAN: 

Epic cash is anonieme P2P elektronisch geld op de blockchain wat open, 
publiek, zonder toestemming, grenzeloos en neutraal is. Als een 
“geavanceerde censuur resistente” implementatie van de bitcoin monetaire 
standaard. Gebruikers maken gebruik van een vertrouwloze operatie, houden 
hun eigen coins in bezit en trade direct met andere op de blockchain. Epic is 
beveiligd door een driedubbele proof of work en een prefigures quantum 
resistant design. 
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TECHNISCHE BEVEILIGING 

EDXL LLC, through its regional operating partners supports markets by providing “buyer of last resort” 
immediate spot liquidity to hundreds of digital asset revenues worldwide. 

EDXC dedicates a portion* of cash flows to fund a daily buyback and burn initiative of the EDXC token. 
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REGELGEVENDE BEVEILIGING 

GOVERNANCE BEVEILIGING 

SOCIALE BEVEILIGING 

Howey compitabel – Geen ICO, Geen pre-mining, geen investeerders, geen 
controle. Gerespecteerde opinie brief van een US attorney: “Epic cash is geen 
beveiliging” 

 

Transparante open community, alle beslissingen worden openbaar gemaakt. 
ERC token met bewezen governance modules van Compound. 
https://labs.epic.tech 

Eerlijk en beschikbaar – iedereen kan minen. BTC is al bijna 90% uitgegeven. 
EPIC is nog maar 50% uitgegeven. Minen is mogelijk voor iedereen, wat 
betekent dat jij hier ook je aandeel in kan gaan hebben. Lage 
toetredingsdrempels beloven bescherming tegen "pitchfork and torch". 
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proof-of-work 3x 
Kwantum beveiliging + toekomstbestendige 
beveiliging tegen gecompromitteerde algoritmes. 
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100% terugwaarts compatibel met BTC. 
4 halveringen in 8 jaar – meest agressieve van alle crypto. 
Overweeg dit: in 7 jaar zullen er maar 210 coins per dag gecreëerd kunnen 
worden voor 8 miljard mensen. Hoe kan jij het veroorloven er geen te hebben? 
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