
Naam Van * Naar  Input Transfer Output Tools en features 
Abra USA, 

Filippijnen 
Filippijnen, USA bank USA of cash bitcoin bank of cash App, fysieke teller (‘kassier’) voor cash zoals LBC-keten (pick-up 

points, 3000 in Filippijnen), Tambunting pawn shop in 
Filippijnen 

Align 
Commerce 

EU, USA EU, USA, Hongkong, 
India, div. Azië, MO, 
Afrika 

bank blockchain bank Email, zakelijk, commissie 1,5 - 1,9%, duurt 3 dagen, geen 
tussenstations (probeert mij te mailen) 

Bit2me Spanje, 
Duitsland, 
Oostenrijk, 
Belgie, 
Nederland, 
Italië 

Spanje, Roemenië  btc blockchain  euro App, mobiel nummer, > 10k atm’s (met pin), fee € 1,50 p/keer 

Bitspark overal Filippijnen, 
Indonesië, Vietnam 

HKD, VND, IDR, 
PHP en btc 

bitcoin HKD, VND, 
IDR, PHP en btc 

App, web, cash bij cash pickup stores, pawnshops, alle banken 
en meer, duurt een paar uur tot een dag, Bitspark zit in Hong 
Kong 

Bitpesa overal Nigeria, Oeganda, 
Tanzania 

btc, NGN, UGX bitcoin NGN, UGX, TZS, 
div. 
banken Nigeria 

Web, geld beland in Mobile Money, getest van btc naar 
Oeganda (prima), bulkbetaling mogelijk met Excel sheet 

Uphold overal overal? btc (EU, USA, CH), 
bank, Visa, 
Master, China 
UnionPay 

bitcoin btc (EU, USA, 
CH), bank, 
diverse 
valuta en 
edelmetalen, alt
-coins 

App, geen commissie binnen Uphold netwerk, daarbuiten 
0.0005 btc, transacties nu bijna 1 miljard dollar (medio 2016), 
5% van winst naar goede doel 

Coins.ph overal Filippijnen btc, PHP blockchain PHP, cash Mobile wallet, cardless atm, cash in pawn shops, banken en 
andere winkels, voor betalingen, gevestigd in Filippijnen 

CoinPip  Filippijnen, 
Indonesië, Vietnam 

bank blockchain  App, gevestigd in Singapore, weinig info 

Hellobit USA Mexico bank, dollar bitcoin MXN App, cash ophalen bij ‘efectivos’ (winkels enzovoort?) 
igot 40 landen overal btc, bank, EUR, 

USD, SGD, NZD, 
INR, KES, HKD, 
AUD, AED 

bitcoin btc, bank, EUR, 
USD, SGD, NZD, 
INR, KES, HKD, 
AUD, AED 

Via email, betaal je rekeningen in India (alleen Andhra Pradesh) 
en Nieuw-Zeeland, btc gift card via email, gevestigd in Australië 

Moneytis div div div  div Vergelijkingssite: welke (orthodoxe) manieren zijn er om van 
het ene land naar het ander geld over te maken, wat is de 
commissie, snelheid, kun je cashen?, naar mobile wallet? Via 
Moneytis via oa Transferwise, WorldRemit, CurrencyFair 

https://www.goabra.com/
https://aligncommerce.com/
https://aligncommerce.com/
https://bit2me.com/
https://bitspark.io/
https://www.bitpesa.co/
https://uphold.com/
https://coins.ph/
https://www.coinpip.com/
https://hellobit.com/
https://www.igot.com/
https://moneytis.com/


Palarin overal Filippijnen btc bitcoin PHP, btc Ook cash uitbetaling maar onduidelijk hoe, gevestigd in 
Filippijnen 

Rebit overal Filippijnen btc bitcoin PHP Cash pickup, betaal je rekening, stuur naar mobiel telefoon (5 
providers), gevestigd in Filippijnen 

Volabit Mexico, 
Argentinië 

Mexico, Argentinië btc bitcoin MXN App (alleen Android), cash uitbetaling Mexicaanse pesos maar 
waar?, onduidelijk 

coin.co-th overal Thailand btc bitcoin THB Cash ophalen zonder kaart bij atm en 7-eleven in Thailand 
Zipzap Canada  Filippijnen, India bank ?  Naar bank of cash pickup, komen uit Canada / USA 
PayPlux overal Ghana btc, goud, EUR, 

USD  
blockchain GHS Input via Perfect Money en Skrill, naar Mobile money op 

mobieltje, bankrekening of cash betaling in bank 
BitMoby overal 100+ landen btc blockchain opwaarderen 

mobieltje 
Prepaid kaart mobiele telefoon opwaarderen, 400+ provider in 
100+ landen  

IME Remit 
card 

IME-agent 
alle 
continenten 

Nepal, India, Bhutan lokale valuta old skool Valuta Nepal, 
India, Bhutan 

Debit card, besteding via VISA-winkeliers , opname bij atm 

I-remit 
VISA Card 

I-
remit kanto
ren 
wereldwijd 

Filippijnen lokale valuta old skool PHP Debit card, besteding via VISA-winkeliers , opname bij atm 

Xapo overal overal bitcoin bitcoin EUR, USD of 
andere valuta 

Debit card, besteding via VISA-winkeliers , opname bij atm 

 

* Als de input btc is, kan dat van overal. Nationale valuta zijn waarschijnlijk gebonden aan een land of beschikbare bankrekening. 

https://palarin.com/
https://rebit.ph/
https://www.volabit.com/en
https://coins.co.th/
http://zipzap.me/
https://www.payplux.com/
http://www.bitmoby.com/
http://www.imeremit.com/remitcard.php
http://www.imeremit.com/remitcard.php
http://www.myiremit.com/iRemitvisacard.php
http://www.myiremit.com/iRemitvisacard.php
https://www.xapo.com/

