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Introductie 

Smart City Eco biedt oplossingen gebaseerd op voorgaande
ervaringen van projectontwikkeling in de gaming wereld, en tevens 
ervaringen in de online economie in zijn algemeen.

Ons project is gebaseerd op de online economie, lost problemen op 
door de ogen van de projectontwikkelaar. We willen een one-stop-
shop ontwikkelen voor alle online economieën in de virtuele wereld 
door onze SCE token en door de gemeenschap.  

We willen zorgen voor een mensgerichte oplossing voor 
werkeloosheid, alsmede willen we een oplossing bieden voor
mensen die op zoek zijn naar anderen om werk uit te besteden die 
ze zelf niet willen doen of daar de kennis niet voor hebben, en tevens 
een outsourcing platform bieden voor andere ICO’s en partners.

Onze centrale “smart city” zal alle oplossingen bieden, waarbij we 
een soort winkelcentrum implementeren met de mogelijkheid om 
met SCE tokens goederen te kopen van onze partners en vervolgens 
de spullen thuis bezorgd krijgen. 

Gaming wordt aangemoedigd door mogelijke winsten. Alle upgrades 
en de gehele gaming economie wordt gedaan in SCE tokens,
waardoor winst behaald kan worden door de spelers die hun tijd erin 
steken en zich verdiepen in onze games. 
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We zullen slechts enkele spellen maken en de eerste zal de “Smart 
City Eco game” zijn, een web browser game die een simulatie maakt 
van de virtuele economie en de virtuele oorlog tussen regio’s. Ook 
zijn er meerdere games die we aanbieden, waarbij kan worden 
gegokt gebruik makend van SCE tokens.

Een sociaal platform dat mensen bijeen brengt en een profiel
biedt voor mogelijk toekomstig werk. Tevens biedt ons platform een 
wallet met meerdere munteenheden die dusdanig veilig worden 
bewaard dat het niet kan worden gehackt.

We willen zorgen voor een one-stop-shop 
voor onze gebruikers, en een simpele 
oplossing voor alle cryptoproblemen 
waarmee de markt momenteel wordt 
geconfronteerd. Deze moet makkelijk 
bereikbaar en begrijpelijk zijn, zelfs voor 
beginners.

Tevens biedt het een veilige marktplaats. Meer ideeën zullen worden 
bedacht, al naar gelang de technologie zich verder ontwikkeld.
Kortom, we maken een supermarkt voor gemiddelde crypto 
gebruikers en zorgen voor een relaxte en prettige online ervaring die 
alle andere platformen overbodig maakt.
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Q1 2018 
IDEA CREATION & ORGANIZATION 
OF THE PROJECT 

Q2 2018 
INITIAL FUNDS INVESTMENT 

FOR PROJECT DEVELOPMENT 

Q3 2018 
EXCHANGES LISTING 

Q3 2019 
TEST PLATFORM RELEASE 

Q4 2019 
PLATFORM IMPLEMENTATION 

OF PARTNER SELLERS 
AND GAMES 

Q2 2018 
TEAM ORGANIZATION AND 

START OF THE PROJECT 

Q4 2018 
MINIMUM VIABLE PRODUCT 

Q1 2020 
BETA PLATFORM RELEASE 

Roadmap en samenvatting
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Gebruikt blockchain-platform: WAVES 

Totaal uitgegeven tokens: 10,000,000,000 

Prijs per token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Smart City Eco richt zich op alle grote online 
economische industrieën over de hele wereld.

We willen zorgen voor slimme oplossingen gebaseerd op de blockchaintechnologie en 
mikken op het meeste lucratieve door het aanboren van de wereldmarkt en de multi-
biljoen dollar industrie.

Met Smart City Eco willen we een platform creëren
die we dagelijks willen en zullen gebruiken, waarbij we slimme 
oplossingen combineren met de online economie en gaming tot een slim 
platform (smart platform).

Het platform richt zich op de alledaagse gamer en de online consument 
en biedt hen een one-stopshop voor al hun online behoeften.
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Problemen in de cryptowereld
zijn overal om ons heen en we willen jullie een 
samenvatting geven van enkele problemen die we over 
het algemeen zien in de crypto-kringen 

Het eerste probleem is de onbetrouwbaarheid en deregulering van de 
markt waar mensen met mindere technische kennis nogal eens geld 
verliezen of opgelicht worden, of problemen hebben met het installeren 
en begrijpen van digitale portemonnees (wallets) en het begrijpen van de
cryptowereld in zijn algemeen en daardoor fouten maken.

Eén van de meest voorkomende problemen is dat mensen niet meer 
weten welke tokens te moeten kopen, te veel projecten bieden geen 
oplossingen en nuttig gebruik van hun betaal-middelen. 
Volgens ons komen digitale munten zoals Bitcoin constant hun eigen 
problemen tegen en een oplossing is nog niet in zicht. 
We bieden een panklare oplossing die op een decentrale wijze zal 
worden gerealiseerd. Ook moeten mensen nu zo’n 10 wallets hebben en 
geld bewaren op exchanges die hoge transactievergoedingen rekenen, 
waardoor men gelimiteerd wordt voor regulier gebruik als men
bijvoorbeeld een klein bedrag in iedere valuta hebt en geen telkens 
10-20% vergoeding kan betalen.
Ook zijn er stortvergoedingen voor het storten van fiat geld 
om Bitcoin of een andere valuta te kopen, waarbij men ook 
zo’n 6-10% verliest. We willen dat minimaliseren en een
oplossing bieden voor alle bovengenoemde problemen.

Tevens zijn we van plan een oplossing te bieden voor het gaming 
probleem die ons team van ontwikkelaars ziet, namelijk het gebrek aan
motivatie voor spelers. Stel je nou eens voor dat je kan spelen en beloond 
wordt voor je succes in SCE tokens, en de opbrengsten van elke speler 
afhankelijk is van hun skills en ontwikkeling van hun online koninkrijk.
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Nu is er een probleem in het beveiligen van de financien en de 
mogelijkheid dat men alles verliest bij een hack. 

Snelheid en transactievergoedingen zijn een van de hoofdproblemen van 
Bitcoin op dit moment.

 Het kopen van producten met bijna allecryptomunten is nog niet mogelijk 
en de meestal wordt het alleen gebruikt voor de handel. 

Tot slot is één van de grootste problemen met de fiat geld-economie is 
het oneindig vervalsen van geld en het dalen van waarde van valuta.

PROBLEMEN 

De vergoedingen voor het investeran via credit card komen 
vanaf de 6-10% vanuit sommige exchangers.

Transactievergoeding van exchange naar wallet is tot wel 20% 
per token.

Geen zinvolle reden voor het bestaan van tokens naast 
verhandelen en speculeren, dus wordt er geen oplossing 
geboden voor het besteden van tokens en hun economie.

Er zijn niet veel opties beschikbaar voor hodlers van 
cryptovaluta ome hun geld te besteden ann producten of 
er een ander voordel uit halen, behalve dan het bewaren 
en hopen dat het in waarde stijgt.

De gebruiker moet meerdere wallets hebben om valuta te 
bewaren en er zijn veel onbetrouwbare oplosingen, maar 
niet de gehele oplossing voor de veiligheid.

De meeste tokens bieden geen oplossing voor het 
besteden van tokens en liquiditeit, ze mogen dan wel een 
goed product hebben maar geen enkele tokenhouder zal 
profiteren omdat hun tokens geen liquiditeit hebben en 
alleen bedoeld zijn voor de handel.
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OPLOSSINGEN
Gebruik SCE Tokens: Naast handel op exchanges en prijsspeculatie, 
vertegenwoordigt onze token als brandstof voor alle transacties die in ons 
platform gebeuren.

Ons economisch systeem zal lopen op 10,000,000,000 tokens die zijn 
gemaakt voor het gebruik op het platform en zo lang ons platform vraag 
heft, zullen onze tokens geen waarde verliezen net als bij fiat geld 
gebeurd door vervalsing. 
Heben alle grote sectoren van de online economie in het vizier en we 
willen het "vraag-probleem" oplossen door een grote markt  en een grote 
noodzaak voor onze tokens te creeren en daardoor een grote vraag voor 
hen.

Multi valuta wallet die zorgt voor een 100% veilige 
oplsag van tokens en de meest populaire 
cryptovaluta, onmogelijk te hacken is en wordt 
gecontroleerd door de gebruiker.

Aankopen van producten met SCE tokens en ze 
gewoon thuis bezorgd krijgen via de post. We zijn van 
plan veel partner-verkopers te integreren die SCE 
tokens accepteren als betaling en hun producten 
zullen implementeren ops ons platform.  We willen 
ons richten op een varieteit aan producten en de 

Chinese verkopers brengen om onze tokenhouders een kans te geven 
om software  en hardware voore het "minem" te kopen etc...
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Besteden van SCE tokens in gaming voor upgrades en het investeren in 
economische games die de mogelijkheid bieden het saaie spelsysteem te 
stimuleren omdat we nu spelen zonder echt doel of beloning.
Minimale vergoeding wanneer wordt geinvesteerd via onze partners die 
zorgen  voor credit card stortingen voor alle niet-inwoners van de USA. 
Tevens lage vergoedingen voor geldopname.

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK  VAN DE
WAVES BLOCKCHAIN

VOORDELEN VAN HET 
GEBRUIK  VAN DE WAVES 

BLOCKCHAIN
VOOR ONS PLATFORM  EN 

VOOR GEBRUIKERS

WAVES  dEX EXCHANGE ZORGT 
VOOR MAKKELIJK GELD STORTEN  
MET CREDIT CARD  EN MINIMALE 

VERGOEDING, MAKKELIJK  IN 
GEBRUIK, EXCHANGE GEDOWNLOAD 

EN GEREED IN 3 MINUTEN.

100% BEVEILIGDE  
FINANCIEN, ONDER 
CONTROLE DOOR DE 

GEBRUIKERS' PRIvATE
KEY ONMOGELIJK  TE 

HACKEN.

hOGE SNELHEID VAN 
DE TRANSACTIE;

BIJNA DIRECT.

lAGE TRANSACTIEKOSTEN
(0.003 WAVES = 0.018$

OP DIT MOMENT 
VERGELEKEN MET 

ETHEREUM DIE EEN  PAAR 
DOLLAR KOST PER 

TRANSACTIE

HANDELEN VAN TOKENS
IN DEX EXCHANGE IS 
MAKKELIJK EN HET IS 

VEILIG OM JE GELD IN JE 
WALLET HOUDEN.
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OUR TEAM 
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Team uitbreiding ons team zal zich

uitbreiden na het einde van de ICO en we zullen 
zoeken naar getalenteerde individuen om ons 
team sterker te maken. We moeten ons team 
dusdanig organiseren dat het de noodzakelijk 
platform upgrades kan implementeren. Het werk 
wordt gestructureerd door het team te splitten in 
verschillende sectoren die worden aangestuurd 
door een eigen sectormanager.

Partners ndie nodig zijn voor ons platform

iworden ingevoegd na afronding en publicatie van de 
webbrowser-versie van het minimaal haalbare product. 
We zullen partners moeten vinden die geïnteresseerd 
zijn in het uitbesteden van werk en ze in staat stellen 
om vacatures te plaatsen op ons platform, die dan als 
tussenpersoon optreedt. 

We zullen ook partners moeten vinden die geïnteresseerd zijn in het 
verkopen van hun product via ons platform en we focussen ons op het 
vinden van Chinese partners voor de verkoop van goedkope tech 
producten, mining apparatuur en ten behoeve van de variëteit.

Tevens gaan we alle geïnteresseerde verkopers 
vinden die worden beoordeeld middels het 5-sterren 
systeem, waarbij geen voordeel behaald kan worden 
door vals te spelen. Diegenen die het toch proberen 
zien hun geld worden vastgezet (locked) totdat de 
koper bevestigd dat de goederen ontvangen zijn en 
die persoon tevreden is met het product.

Ook zullen we voorkomen dat scams terugkeren en bieden we 
oplossingen voor alle soorten mogelijke problemen die zich kunnen 
voordoen. Het vinden van partners zal duren totdat de Alpha versie wordt 
vrijgegeven. Als de vrijgave heeft plaatsgevonden zullen gebruikers alle 
gebieden kunnen testen zodat we gebruik-
servaringen kunnen beoordelen en verbeteringen
kunnen doorvoeren teneinde ons platform nog 
gebruiksvriendelijker te maken.
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TOKens besteden om
producten te kopen

van onze partner
verkoppers.

online werk
betaald in
sce tokens

online gaming
& virtuele 

economie  gerund 
door  sce tokens

SCE 
TOKEN

GEBRUIK

online casino diverse 
casino spellen gespeeld 

met sce tokens



Page 14 WhitePaper | 2018 

Online
shopping en wereldwide 

e-commerce is naar 
schatting een biljoenen 

industrie.

ONLINE GOKKEN IS
naar schatting 
een miljarden  

industrie.

online gaming
is een 

miljardeen 
industrie

andere doelgebieden 
in ons platform zijn 
weliswaar niet zo'n 
grote markten maar 
ze zorgen wel voor 

een  unieke one-stop 
service
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FONDSEN TOKEN VERKOOP VERWERKEN

TOKEN DISTRIBUTIE

PLATFORM 
ONTWIKKELING 

60%

TEAM 

10%

MARKETING 

20%

JURIDISCH
10%

RESERVERING 
NIET VERKOCHTE 
TOKENS TOT DE 
LANCERING VAN 
HET PLATFORM

40%

TEAM BETALING;
NIET BRUIKBAAR 
TOT DE LANCERING 
VAN  HET 
PLATFORM
10%

ICO VERKOOP
TOT

45%

PRE-ICO 
MARKETING 

5%
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Juridische info en disclaimer

Door deel te nemen aan de crowdsale, gaat de koper akkoord met het 
bovenstaande en in het bijzonder vertegenwoordigen en waarborgen ze 
dat ze:

SCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ieder verlies 
die zich kunnen voordoen in het ontwikkelingsproces van dit 
project. U koopt tokens vanuit uw eigen verantwoordelijkheid 
en derhalve erkent u dat SCE zijn haar experimentele fase is 
en steeds onderhevig aan veranderingen en niet 
verantwoordelijk mag worden gehouden voor enig verlies 
voortvloeiend vanuit de investering in SCE tokens. 

Zorgvuldig de algemene voorwaarden hebben gelezen die 
zijn bijgevoegd aan de White Paper. 

Instemmen met de volledige inhoud en ze accepteren dat ze 
er juridisch aan verbonden zijn. 

Noch een inwoner noch een ingezetene zijn van de Verenigde
Staten.

Zijn geautoriseerd en de volledige macht hebben om Smart 
City Eco tokens te kopen volgens de wetten die van 
toepassing zijn op het gerechtsgebied van hun domicilie. 

Leven in een jurisdictie die Smart City Eco (SCE) toestaat om 
(SCE) tokens te verkopen via een crowdsale zonder dat enig 
lokale autorisatie nodig is.

Bekend zijn met alle gerelateerde regelingen die gelden in de 
specifieke jurisdictie waar ze gevestigd zijn, en dat het 
aanschaffen van cryptografische tokens in die jurisdictie niet 
verboden is, beperkt is of onderwerp van enige aanvullende 
bepalingen.
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De crowdsale niet zullen gebruiken voor enige illegale 
activiteit, inclusief maar niet gelimiteerd tot geld witwassen en 
financiering van terrorisme. 

Voldoende kennis hebben over de aard van de 
cryptografische tokens en significante ervaring hebben met, 
fundamenteel begrijpen van, het gebruik en de fijne kneepjes 
kennen van het omgaan met cryptografische tokens, valuta en 
op blockchain gebaseerde systemen en diensten. 

Smart City Eco tokens aanschaffen omdat ze graag toegang 
willen hebben tot het Smart City Eco (SCE) platform. De token 
economie is verschrikkelijk innovatief. Iedere token zou 
onderworpen kunnen worden aan regulering, inclusief 
resctricties in eigenaarschap, gebruik of bezit. Regulerende 
instanties of andere omstandigheden kunnen vereisen dat de 
SCE werking gewijzigd wordt, in zijn geheel of in delen. 
Derhalve kunnen we werkwijzen veranderen om te kunnen 
voldoen aan wettelijke vereisten of andere overheids- of 
zakelijke verplichtingen. Desalniettemin geloven we dat onze 
geplande werkwijze zuiver is en waarschijnlijk in de laatste 
versie. 

join our vision  in building a 

truly smart online city




