
 

Wat is Global Cars? 

Global Cars is een nieuw autoverhuurconcept dat wordt aangedreven door de Global Cars (GCT) 

token. 

Global Cars crypto Token (GCT), helpt u om enorme verdiensten te genereren. 
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 Gekoppeld aan het concept van 

Global Cars, wordt de GCT gebackt 

door fysieke activa, namelijk de 

GlobalCars-vloot. 

Global Cars Token (GCT) zal in waarde 

stijgen dankzij autoverhuur. 

Global Cars deelt haar winst met haar 

leden en biedt aanzienlijke kortingen 

of zelfs gratis contracten. 

Hoe meer auto's worden gehuurd, hoe 

meer waarde er wordt gecreëerd voor 

de token en hoe meer de token in 

waarde zal stijgen. 

Één voorwaarde 

Je wordt lid van Global Cars en betaalt 

jaarlijkse abonnementskosten van € 100. 

Eerste autoleasemaatschappij dat 

cryptocurrency-betalingen accepteert 

1 2 3 4 
Leden Loyaliteitsbonus Gratis verhuur Verkoopbonus  

Word lid van Global Cars 

 

Zodra leden een auto 

hebben gehuurd, 

kunnen ze profiteren 

van een loyaliteitsbonus, 

die afhankelijk is van de 

groei en winst van het 

bedrijf. 

 

Hoe groter de winst, hoe 

hoger de loyaliteitspremie 

zal zijn. Deze bonus neemt 

de vorm aan van een 

korting, of zelfs een gratis 

leaseauto. 

Leden kunnen ook een 

verkoopbonus verdienen 

als ze nieuwe leden 

aanbrengen bij Global 

Cars. 



 

 

 

Bij de lancering van Global Cars bieden we de mogelijkheid om medeoprichter te worden en founder 

shares te kopen. 

Deze founder shares ontvangen het hele jaar door dividend. Een Founder Share kost € 999 en wordt 

betaald in GCT-tokens 

Hoeveel dividenden kan ik verdienen? 

 

 
 

 

 

 

De bijdrage van € 100 

wordt verdeeld over 

de aandelen van de 

founders 

Elke keer dat een nieuw 

lid zich registreert of zijn 

lidmaatschap verlengt, 

wordt een dividend 

uitgekeerd aan alle 

founder shares. 

Hoe hoger het aantal 

leden, hoe meer 

contributie wordt 

betaald, hoe hoger het 

dividend. 

WAT KAN IK DOEN MET 

HET DIVIDEND? 

Je kunt het dividend gebruiken om uw 

eigen leasecontract te betalen. 

Je kunt het dividend opnemen in de vorm 

van GCT-tokens. 

Je kunt het token verkopen of behouden, 

omdat de waarde van het token in de loop 

van de tijd zal toenemen. 

Het aantal uitgegeven founder shares zal beperkt 

blijven tot 10.000, maar er is geen limiet aan het 

aantal leden of het dividend. 

INDRUKWEKKEND 

Zolang er founder shares te koop zijn, kunt u het dividend gebruiken om andere founder shares te kopen. 

 

Als een founder een andere 

founder aanbrengt bij Global 

Cars, wordt er een 

verkoopbonus betaald. 

De verkoopbonus bedraagt 

€ 50 per founder share 


