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Samenvatting

De token markt groeit snel, en zodoende wordt het steeds minder 
harmonieus door de verspreiding van closed loop tokens die zijn 
gemaakt om projecten te financieren. Met meer dan 1000 verschil- 
lende tokens, waarvan velen één app als doel hebben. Dit creëert 
grenzen en complexiteit, en beurtelings de strubbeling van crypto- 
adoptie verder verhogen.

Het EQL ecosysteem verenigd de versplinterde token markt met een 
onderling verbonden applicatienetwerk ingebouwd door het EQL 
team, en  geprikkelde community-ontwikkelaars die gebruik maken 
van de vroege beleggers fonds (seed offering funds).

Het EQL project wil een keur aan producten bieden die zowel de 
adoptie van cryptovaluta aan de massa kan faciliteren als 
stroomlijnen door het verzorgen van simpele en gemakkelijke 
diensten die zijn gestimuleerd of gebruik maken van de EQL netwerk 
token.

EQL producten zullen in eerste instantie door het team worden 
gemaakt. Ze bepalen productstandaarden, zetten ze in de markt en 
focusen hun visie om gebruiksvriendelijke apps te creëeren die 
blockchain technologie bevatten en zorgen voor toegankelijke 
massa-adoptie.

EQL hoopt dat het zijn ontwikkelaars in staat kan stellen om 
kwaliteitsdiensten te maken die de EQL netwerk token gebruiken en 
via het aanvragen van de ‘seed offering’ fonds rond de EQL token een 
bron van inkomsten voor ontwikkelaars kan bieden, terwijl de 
intrinsieke waarde van de token en de reeds bestaande EQL- 
producten verder wordt verbeterd.



Ethos

EQL is eerst en vooral een gemeenschap gefocusd op cryptocurrency, 
niet alleen op de EQL gemeenschap maar op de gehele evoluerende 
cryptogemeenschap. Onze missie is geweest om een valuta, een 
gemeenschap en product ecosysteem te bouwen die de moeilijk- 
heidsgraad en leercurve voor nieuwelingen kan verlagen. Tevens om 
voor de grote massa de gedecentraliseerde blockchain technologie 
toegankelijker te maken op de meest gebruiksvriendelijke manier.



De Token

De EQUAL Network Token (EQL) is de waarde-opslag die wordt 
toegepast in de kern van alle EQL producten en diensten.

De EQL Network Token is uniek vanwege zijn functie genaamd 
Deflatie Door Burn (DTB kort gezegd) die beloningen regelt voor de 
EQL token houders. De EQL netwerk token zal ook verder worden 
geimplementeerd in toekomstige diensten en producten die door 
het EQL team of derden zijn gebouwd. Er zijn verschillende 
implementatie scenarios waarin een ontwikkelaar inkomsten kan 
genereren via de EQL Netwerk Token, onder andere in de vorm van 
servicekosten, maandelijkse abonnementskosten of gewoon als een 
geaccepteerde betaalmethode. 

Wat kan de EQL Network Token doen?

• 

• 

• 

• 

.

Het officiele betaalmechanisme worden voor alle EQL producten en 
diensten.

Regelen van kostenreductie in toekomstige diensten die zijn gemaakt 
voor het EQL ecosysteem. 
Verzorgen van stabiele, betrouwbare lange termijn groei voor EQL token 
houders via haar verminderende voorraad factor.

(Andere updates van contract methoden kunnen worden gemaakt als 
het juiste productvoorstel beschikbaar is. )



Ge-airdropped

De naam EQUAL was afgeleid van de vrije distributie methode waar 
het project voor heeft gekozen, de distributie was uitgevoerd in twee 
fases en met > 7000 gebruikers die deelnamen aan de Airdrop.

We geloven dat dit de meest transparante manier is om EQL te 
distribueren en dat hiermee commitment verkregen wordt van het 
team en de gemeenschap zodat de waarde van EQL niet kunstmatig 
wordt bepaald door een onderling afgesproken ICO prijs. In plaats 
daarvan leveren wij waarde aan het product door het te ontwikkelen 
in het evoluerende ecosysteem waar we in geloven.

Er zijn een aantal interessante voordelen aan het ‘verbranden’ van de 
totale voorraad van een valuta. Sommige van deze voordelen mikken 
op het profijt van een investeerder, andere factoren zijn o.a. een 
tegenwicht bieden tegen de effecten van markt inflatie.  

• 

• 

EQL hanteert momenteel ‘burn’ kosten van 1%, of max 250 EQL per 

transactie, iets wat wij noemen - deflatie door burn (DTB). Het doel van  

DTB is het stabiliseren van de valuta en het verzorgen van een stabiele 

groei tegen de effecten van inflatie. Dit gebeurd door het verlagen van 

de hoeveelheid circulerende EQL en tegelijkertijd het creëren van een 

hoger aanbod door ‘token-schaarsheid’. Houders van de EQL token 

zullen merken dat hun percentage eigenaarschap ten opzichte van de 

totale voorraad zal toenemen naarmate meer tokens ‘verbrand’ worden.

De verbrandings ratio en kosten structuur van EQL vorderen met de 

huidige snelheid, totdat de gemeenschap consensus vindt om de kosten 

aan te passen. 

Deflatie Door ‘Burn’



Voorbeeld Burn Kosten

EQUAL heeft een burn toeslag van 1% van uw totale transfer bedrag met 

een maximale burn toeslag van 250 EQL. Dit maakt kleine transfers 

uitvoerbaar omdat u nooit meer dan 1% van de totale transferkosten hoeft te 

betalen, zelfs als u maar 1 EQL verzendt. Aan de andere kant zorgt het 

maximum ervoor dat grote transfers niet te kostbaar zouden worden. 

Voorbeeld toeslag (Kleine transfers minder dan 25,000 EQL)

Transfers kleiner dan 25,000 EQL, Burn toeslag: 1%

James wil 100 EQL naar Jessica zenden, hij heeft een totale balans van 200 EQL

Transfer: 100 EQL
Burn Kosten: 1 EQL
Totaal Benodigd Bedrag: 101 EQL
Resterend Bedrag: 99 EQL

Voorbeeld toeslag (Grote transfers groter dan 25,000 EQL)
Transfers groter dan 25,000 EQL, Burn toeslag van: 250 EQL

Jessica wil naar Lauren 41,000 EQL zenden, ze heeft een totale bakans van 100,000 
EQL

Transfer: 41,000 EQL
Burn Kosten: 250 EQL
Totaal Benodigd Bedrag: 41,250 EQL
Resterend Bedrag: 58,750 EQL



Onderliggende Technologie

Ethereum Blockchain Token

EQL is een ERC-20 token die is gebouwd op het Ethereum Netwerk. 
Het maakt gebruik van de bestaande blockchain infrastructuur en 
smart contract mogelijkheden die zijn ontwikkeld door de Ethereum 
gemeenschap. De keerzijde hiervan is dat iedere transactie ‘gas’ 
kosten, wat betekent dat een bedrag aan Ethereum nodig is om EQL 
van het ene naar het andere adres te verzenden.

Aanpasbare Smart Contract

Er is ook een optie voor het toevoegen van verdere functionaliteit 
mogelijk gemaakt om de EQL netwerk token waterdicht te maken 
met toekomstige productontwikkeling waarvoor mogelijk 
aanvullende contractmethoden nodig zijn. Dit maakt EQL echt een 
multi-georienteerd platform omdat het constant kan evolueren zodat 
het gebruik wordt vergroot met een groeiende applicatie platform als 
gevolg. 

Web3 API

De EQL Wallet is gebouwd om gebruikers de mogelijkheid te bieden 
om gemakkelijk hun cryptos te managen, en bovendien het 
verschaffen van makkelijke integratie in het Decentralised Apps 
(DAPPs kort gezegd) en toekomstige Decentralised Exchanges (ook 
wel DEXs) via de Web3 API standaard. We geloven dat de toekomst 
van de exchanges gedecentraliseerd zal zijn en we willen dit 
ondersteunen in onze EQL web extensie zodat deze transitie zo 
simpel mogelijk wordt. Er wordt geen gebruiksinformatie of privé 
data opgeslagen of beschikbaar gemaakt door het EQL platdform of 
netwerk. 



Ecosysteem

Het EQL-ecosysteem is bedoeld om beginnende gebruikers kennis te 
laten maken met een betrouwbaar pallet aan diensten, te beginnen 
met onze huidige EQL-Wallet die nu actief wordt ontwikkeld voor 
toekomstige diensten zoals EQL DEX. Het Crypto Investment Plat- 
form worden samen met vele projecten ondersteund door het EQL 
seed-plan. Het creëert een geïntegreerd netwerk van services die 
mogelijk zijn door één multi-platform- token (EQL), die voordeel 
halen uit het ontwerp, de gemeenschap en de token bruikbaarheid. 

• 

• 

Belonen van langetermijninvesteringen, diegenen die in het begin een 

deel van EQL bezitten en deze houden met  investering als doel, zullen 

profiteren van het afnemende totale aanbod. Daarnaast zijn degenen 

die EQL speculatief verhandelen op korte termijn ook verantwoordelijk 

voor de vermindering van het circulerende aanbod.

Als de prijs van EQL daalt, neemt de transactiegrootte toe, waardoor op 

zijn beurt de hoeveelheid EQL die per transactie wordt ‘verbrand’ 

toeneemt. Dit resulteert in een snellere burn-snelheid. Theoretisch 

gezien wordt de token in de perfecte positie geplaatst om in prijs te 

stijgen omdat de daling van het circulerend aanbod meer vraag zal 

genereren op de markt.

Economie



Gemeenschap

“WE VERRIJZEN DOOR ANDEREN TE VERHEFFEN”

EQL is een gemeenschapsgestuurd project, gebaseerd op zijn vrije 
initiele distributie, bounty gedreven creatieve competities, wekelijkse 
wedstrijden en vroege beleggers fase. Gedreven om te onderwijzen, 
te entertainen en een warme en gezellige sfeer te creëren zodat 
gebruikers hun meningen durven te uiten. 

Wij zijn gekomen om iets speciaals te maken, maar dat kunnen we 
niet alleen! Eensgezindheid is de basis voor alles dat we opbouwen en 
we hopen creativiteit te omarmen en te inspireren, niet als individu 
maar met zijn allen. Wanneer wij onze producten en ideeën 
bedenken is ons constante doel onze EQL gemeenschap blijvend van 
content te voorzien en ook de Crypto wereld leren hoe EQL de vele 
tekortkomingen kan verbeteren. 

Cryptocurrencies hebben bewezen dat ze echt in de handen zijn van 
het volk en de EQL gemeenschap heeft de kans om hen te leiden.



Bounties / Marketing / Competitie

Omdat EQL een door de gemeenschap aangestuurd project is, 
hebben we hard gewerkt om  een budget beschikbaar te stellen 
zodat we zowel onze trouwe volgers als degenen die  hebben 
meegeholpen met ons project, kunnen belonen. We hebben een 
2-jarig plan opgesteld met betrekking tot deze beloningen voor onze 
gemeenschap. Hiermee laten we naar de gehele community zien dat 
EQL als een team en EQL als een project streeft om de groei richting 
de toekomst voort te zetten.
Bounties bevatten generieke campagnes die de meeste andere 
tokens gebruiken zoals sociale-mediacampagnes en 
handtekeningcampagnes. Wij ook zullen campagnes voor het 
stemmen op exchanges houden adoptie door deze exchanges te 
zodat  we onze vastberadenheid van de gemeenschap op groei laten 
zien.

Zoals we sinds het begin al hebben aangegeven, wil EQL zich in de 
voorhoede van innovatie en optimalisatie scharen. Hiermee zullen we 
spannende en innovatieve bounties opzetten om onze community, 
die voortdurend geprikkeld wil worden, tevreden te stellen. We 
streven ernaar om onze bounties  te koppelen aan vrijgegeven 
producten en diensten naarmate we verder gaan om onze 
diepgaande plannen voor EQL te onthullen zodat we  een massaal 
geadopteerd netwerk worden. We willen dus onze gemeenschap 
verbinden met onze ondernemingen door middel van bounties.

Ons doel is om onze gemeenschap te scholen om vervolgens, ten 
gunste van die gemeenschap, het brede publiek te kunnen leren om 
onze doelen, waaronder het optimaliseren van de Crypto Wereld, 
efficiënter te kunnen realiseren.



1. Bounty Campaign v1.0

Onze eerste bounty campagne was redelijk eenvoudig en vooral 
bedoeld als test voor toekomstige ontwikkeling en voor het 
verkrijgen van feedback van de gemeenschap, voordat het 
avontuur aangingen van onze verbeterde campagne die samen 
zal vallen met het uitbrengen van EQL’s eerste producten. 

(Mogelijke aanpassingen zullen worden gedaan tussen v1.0 - v2.0, 
en zullen verbeteringen met zich mee brengen)

Beschikbare Bounties:

• 
•
•
• 

BTT Ann / Bounty Vertalingen

Sociale Media

Diverse wedstrijden

Exchange Stemmen

2. Bounty Campaign v2.0

In de 2e fase van onze bounty campagne krijgt onze gemeen- 
schap de kans om met verschillende mediums te experimenten, 
via o.a. onze promotie video / blog bounty taken. We zullen ook 
een meer gestroomlijnde sociale media bounty campagne 
verzorgen - gebaseerd op de format-updates, benodigdheden en 
structuur vanuit de feedback van de gemeenschap op v1.0. 

Beschikbare Bounties:

• 
•
•
•
•
• 

EQL Wallet en token Video Review

EQL Wallet en token Blog Review

Handtekening Campagne 

Sociale Media (verbeterd)

Wedstrijden

Exchange Stemmen



3. Bug Bounties

Het waarborgen van veilige en betrouwbare producten is een 
primaire doelstelling, omdat  wij gedreven zijn om gebruiks- 
vriendelijke kwaliteitsproducten te leveren die veilig zijn en gratis 
te gebruiken zijn voor onze gemeenschap. Er worden grote “bug 
bounties”  aangeboden voor externe ontwikkelaars die in staat zijn 
om beveiligingslekken te ontdekken. De grootte van de bounty is 
gebaseerd op de gevonden ernst van de bug en of er een haalbare 
oplossing voor dit probleem bestaat.

 
3. Bounty Budget

EQL zal 8 bounty-campagnes uitvoeren en zal een totaal van 40 
miljoen EQL toewijzen aan succesvolle  aanmelders binnen het 
2-jarenplan. Wij trachten de gemeenschap voortdurend actief te 
houden terwijl we eensgezind groeien. Ons budget voor 
bounty-campagne V1.0 is 12 miljoen EQL. Wij beginnen om de drie 
maanden een nieuwe campagne. Omdat er meerdere variabelen 
zijn met betrekking tot het budget van elke campagne, inclusief 
huidige EQL-prijs, het totaal circulerend aanbod en het belang van 
de campagne samenhangend met de range aan producten die 
op dat moment zijn uitgebracht, zullen we gebudgetteerde cijfers 
voor elke campagne laten zien 2 weken voordat de campagne 
begint.

Totaal Budget voor het 2-jaarsplan:
 
40 miljoen EQL
Bounty Campagne v1.0 = 12 miljoen EQL
 



Ontwikkeling

EQL en al haar producten die worden ondersteund door de EQL 
netwerk token zijn ontworpen voor meer gebruiksgemak, om 
bredere adoptatie van de crypto en blockchain technologie. De EQL 
Web Wallet zal het 1e product zijn van kwalitatieve crypto apps. 



Web Wallet

In de kern biedt de EQL-Wallet de eenvoudigste oplossing voor het 
opslaan, verzenden en ontvangen van een ERC-20-tokens. EQL streeft 
ernaar de complexiteit van andere wallets weg te nemen, waardoor 
massale adoptie van crypto-beheer en -overdrachten mogelijk wordt.

De EQL-Wallet wordt momenteel ontwikkeld voor Google Chrome en 
kan worden gedownload via de Chrome Web Store. Hiermee wordt 
geprofiteerd van DAPP- en DEX web3-integratie. Ontwikkeling van de 
EQL iOS- en Android-wallets beginnen kort na het uitbrengen van de 
Chrome-extensie.

Tijdens bètatests kunnen aangewezen leden van de community 
testen of de portemonnee functioneel is, suggesties en 
verbetervoorstellen indienen. Een officieel bugbounty-programma 
zal ook beschikbaar worden tijdens de bètaperiode, waardoor 
ontwikkelaars worden aangezet om potentiële fouten of exploits in de 
code te ontdekken.

(Hoewel we bouwen bovenop de open source van MetaMask omdat 
het goed ontwikkeld en zeer veilig is, denken we toch dat de 
upgrades van de EQL-Wallet een enorme meerwaarde kan bieden 
dankzij de vele toegevoegde functies en UI / UX-verbeteringen die 
gericht zijn op de mainstream acceptatie)

• 
•
•
•
•
• 

Problemen van de huidige Web Wallets:

Niet in staat om ERC-20-tokens te verzenden

Beperkte selectie van ERC-20 tokens

Vereist apps van derden voor verkrijgen en verzenden van tokens

Problemen bij overboeken van geld vanwege lastige “gas instellingen”

Geen rekening houden met EQL-burnkosten

Interface is rommelig en verwarrend (gebrek aan UI / UX-focus)



1. EQL Web Wallet Kenmerken

De EQL Wallet is een managementoplossing voor alle tokens. De 
Wallet is de veiligste optie om tokens te storten en op te nemen 
van en naar elke DEX via een veilige erkende methode.  
(Toegang tot exchanges via de web wallet verzekert gebruikers 
ervan niet hun private keys, wallet wachtwoorden op te geven of  
UTC files te uploaden naar onveilige sites).

• 
•
•

•
•
• 

• 

• 

• 

Verzend Ether of iedere token

Ontvang Ether en iedere ERC-20 compatible token.

EQL berekend burn kosten, de wallet zal de EQL transactie kosten verrekenen 

om gebruik te vergemakkelijken. (DTB)

WEB3 API ondersteuning zodat ontwikkelaars simpel met EQL communiceren  

Wallet met gemakkelijke intergratie met toekomstige DAPPs en DEX’s.

Een gelikte en simpele omgeving zodat alle gebruikers de Wallet eigen kunnen 

maken, ongeacht hun technische kennis van cryptos. De waardeover- dracht 

moet simpel zijn, niet complex, al is de onderliggende technologie dat wel.  

Web3 ingeschakeld kan de EQL Wallet vlotjes laten koppelen en invoegen met 

Decentralised Exchanges en het eenvoudiger maken van de gebruikservaring 

van storten en opnemen van EQL richting iedere DEX.

Automatisch calculeren van EQL burn kosten stelt zelfs nieuwe gebruikers van 

de EQL valuta in staat om EQL te verzenden en ontvangen, zonder dat men 

basiswiskunde nodig heeft.

Verzend iedere ERC20 token direct van de EQL Wallet zonder dat derde partijen 

nodig zijn, zoals MyEtherWallet.

De EQL Wallet zal de standaard stellen van productontwikkeling 
die alle andere EQL gebaseerde diensten ook als doel moet 
hebben, zowel vanwege het gebruiksgemak, design als het 
overkoepelende doel om de mainstream adoptie van eenvoudige 
crypto diensten beschikbaar te maken 

 



Toekomstige Voorgestelde Wallet Ontwikkeling

1. Toevoegen van populaire Cryptocurrencies

Het maken van een allesomvattende crypto-portemonnee vereist 
ondersteuning voor andere blockchain-valuta's buiten het 
Ethereum-netwerk. Het toevoegen van populaire valuta's zoals 
Bitcoin, Litecoin, Neo en andere munten met groot volume, 
worden de belangrijkste focus voor toekomstige updates van de 
EQL Web Wallet.
Na de succesvolle lancering van onze primaire wallet (Web Wallet), 
zullen we beginnen met de ontwikkeling van de Android- en 
iOS-versies.

2. Incentive for Stake (IFS)

Incentive For Stake is iets waar het EQL-kernteam wil implemen- 
teren in de nabije toekomst. Incentive For Stake is een methode 
voor het belonen van EQL-token-houders en het promoten van 
een verdergaande adoptie van de Wallet. Gebruikers die de 
staking functie van de EQL-Wallet gebruiken, zullen beloond 
worden met gratis EQL ten opzichte van hun procentuele aandeel 
in de pool van totaal ingezette EQL. De hoeveelheid EQL die 
“Stakers” ontvangen, kan sterk variëren op basis van transactie- 
verkeer op het netwerk opeen bepaalde periode. Omdat het 
EQL-netwerk geen tokens fabriceert, maar in plaats daarvan ze 
verbrand en/of een deel van de transactiekosten aan Stakers 
herverdeeld.

 

 

Roadmap



Proefprogramma (DTB) + (IFS) 

EQL plant een proef om het Deflatie Door Burn (DTB) model te 
combineren met Incentive For Stake (IFS).

Waar DTB garandeert dat alle houders dezelfde proportionele winst 
zal ontvangen, zal IFS iedereen belonen die het geld heeft om grote 
hoeveelheden EQL gebruiken om grotere uitbetalingsbeloningen te 
ontvangen. 

We geloven dat het vinden van een balans tussen deze twee 
methoden kan bewerkstelligen dat zowel de vereiste stimulans voor 
Airdrop houders (ondernemende ’early adopters’) om lange termijn- 
winsten te behalen, als het leveren van stimulans voor nieuwe 
aankopen van de EQL netwerk token.  

Het combineren van IFS en DTB, maakt het mogelijk EQL in te zetten 
wanneer men de EQL Wallet gebruikt, wat een wekelijkse tot 
twee-wekelijkse IFS beloningen genereerd terwijl het steeds zorgt 
voor een deflationair circulerende voorraad. De voorgestelde 
aanpassingen van de burn kosten zouden zijn: 50% IFS / 50% DTB.

Het uittesten van het IFS model in combinatie met DTB vindt plaats 
in een periode van enkele maanden in het Ethereum Testnet om de 
stabiliteit te bevestigen en hun waarde te bepalen. Omdat EQL de 1e 
verminderende voorraad token zal zijn die zo’n model zal integreren. 
In die periode zullen mogelijk aanpassingen worden gemaakt. 
Variabelen die tijdens de proefperiode mogelijk worden bepaald zijn:

(Het IFS-model moet uitgebreid worden getest voordat we dit 
afronden als een blijvend item van de dynamische token van EQL.)

• 
•
•
•

Minimum inzet hoeveelheid

Minimum inzet periode.

Tijd tot de inzet

DTB tot IFS toeslag percentage.



Beleggingsaanbieding / Samenwerking

Beleggingsaanbieding (Seed)

De vroege fase van het aanbieden van beleggingen (Seed offering 
phase) is gecreëerd om de ontwikkelaars van de gemeenschap aan te 
moedigen om nuttige crypto-producten en -services te bouwen die 
aangedreven worden door de EQL-netwerktoken.

Producten die zijn gebouwd en gefinancierd via de Seed offering 
phase moeten gebruik maken van de EQL-token, hetzij via 
vergoedingen, officiële valuta aankopen, lidmaatschapskosten of 
andere intrinsiek geïmplementeerde gebruikservaringen van de 
EQL-netwerktoken, zodat de ontwikkelaar met een bron van 
inkomsten en beloningen de acceptatie en het nut van de EQL-token 
en omliggende services, verder stimuleren.

Projectnormen instellen

EQL zal de norm bepalen voor projectontwikkeling. Men hoopt ze via 
de community ontwikkelaars (dev’s) te inspireren doordat deze dev’s 
zorgen voor de ontwikkeling van de officiële EQL-Wallet en andere 
interne services / producten. 

Projecten die via de Seed Offering-fase worden gefinancierd, moeten 
gericht zijn over het optimaliseren en stroomlijnen van de acceptatie 
van cryptocurrency producten en diensten aan de grote massa. Ze 
zouden een sterke focus moeten hebben op UI & UX en moeten 
worden aangemoedigd om branding en designing elementen te 
gebruiken die het EQL-team heeft gemaakt, waardoor een 
symbiotische relatie ontstaat tussen prestaties en visuele uitstraling.



• 
•
•

•
•
•

Servicefactoren:

Services huidige gebruikersbestand.

Toekomstige potentiële servicegroei

Diepte van EQL-implementatie

EQL prospectieve waarde:

Huidige EQL-waardering

Aantal EQL-tokenhouders

Huidige EQL-marktkapitalisatie

Jouw idee pitchen / plaatsen

EQL opent een Seed-aanmeldsite waar ontwikkelaars hun ideeën 
privé en vertrouwelijk kunnen indienen aan het EQL-team. We zullen 
dan elke inzending bekijken en de use-case, uniekheid en de 
uitvoerbaarheid van het ingediende project afwegen. De betalingen 
van de Seed offering  zullen met tussenpozen worden gedaan op 
basis van de projectvoortgang en zal niet-overdraagbaar zijn totdat 
het project de bèta testfase bereikt.

Seed Partnerships

De Seed Partnerships-fase is gecreëerd ten behoeve van het 
versnellen van de adoptatie van het EQL-netwerktoken met reeds 
bestaande service providers. Het EQL-team zal serviceproviders eruit 
pikken die op een natuurlijke manier samengaan met de EQL-ethiek 
en kernovertuigingen. 

Het aangeboden bedrag voor samenwerking zal gebaseerd zijn op:

Het EQL-team staat ook open voor service / applicatieleveranciers die 
het EQL-team benaderen om een   Seed Partnership-aanbod te 
ontvangen.



Team

Financiering

Het EQUAL-project begon vanaf het bescheiden begin met een klein 
internationaal team zonder centraal kantoor / werkplek. Om de groei 
van het project- en de gemeenschap bij te houden, is er een gecen- 
traliseerd kernteam opgericht in Melbourne, Australië - het huidige 
EQL-team bestaat uit 5 leden. Gelijktijdig met de 1e productlancering 
en website rebranding, zullen we ons team officieel onthullen.

EQL heeft zijn doel bereikt om zijn token gratis te verdelen naar een 
sterke gemeenschap van “early adopters” die geloven in de toekomst 
van het EQL netwerk, zijn team, de gemeenschap en de product- 
plannen. Wij geloven dat de beste manier om iets terug te geven aan 
onze gemeenschap, we ons het beste kunnen richten op het ontwik- 
kelen van nuttige producten die EQL omarmen en meer waarde 
toevoegen aan de crypto-gemeenschap en EQL-token houders.

De beste manier om dit doel te bereiken is de uitbreiding van het 
EQL-kernteam. Dus deze doelen te financieren, hebben we besloten 
om het budget van de eerder geplande Airdrop 3 opnieuw toe te 
wijzen aan particuliere investeringen. Airdrop 3-fondsen waren 
oorspronkelijk bestemd voor EQL-tokenhouders, maar het is onze 
overtuiging dat het meer tastbare en langdurige waarde voor de 
EQL-tokenhouders zal bieden als er productontwikkeling van betere 
kwaliteit en een uitgebreider team zal komen.
De toewijzing wordt niet gegeven aan één grote belegger, maar aan 
meerdere kleinere investeerders. Alle fondsen die uit dit proces zijn 
voortkomen, zullen worden gebruikt voor het huren/betalen van 
personeel, apparatuur en kantoorruimte. De toewijzing wordt niet in 
één keer verkocht, maar strategisch in een bepaalde periode om 
hiermee te kunnen profiteren van de groei en het team te kunnen 
ondersteunen dat werkt aan de lange termijn toekomst van EQL.



Social Links

Website: https://www.equaltoken.io/

Reddit: https://www.reddit.com/r/equaltoken_io

Medium: https://medium.com/@EqualToken

Telegram: https://t.me/joinchat/GtLjl1JMYiTHzhaQA5CGPw

Twitter: https://twitter.com/EqualToken

Discord: https://discord.gg/nCY5qgY

BitcoinTalk Ann Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2814625.0

BitcoinTalk Bounties Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2890073.0
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