
Blockchain-postzegel primeur voor Oostenrijkse Post

(Alles wat je moet weten m.b.t. deze Crypto postzegel)

De Oostenrijkse Post heeft al een reeks bijzondere postzegels op haar naam staan, variërend van Dirndl- en 

Lederhosen-zegels tot Swaroski-kristallen-zegels. Vorige maand presenteerde het postbedrijf ‘s werelds 

eerste ‘blockchain’-postzegel, die de analoge en digitale wereld verenigt. 

De zogenoemde ‘Crypto’-zegel kan niet alleen worden gebruikt om post mee te frankeren, maar vormt vooral 

ook een ‘virtueel verzamelobject’. De digitale tegenhanger van de fysiek zegel wordt opgeslagen in de 

blockchain, een speciale gedecentraliseerde dataopslag. Daar bevindt ze zich in een digitale portemonnee, 

een ‘Wallet’, die exclusief eigendom is van de eigenaar. 

Elke postzegel heeft een unieke code – die ook als interactieve QR-code is meegedrukt – die de specifieke 

zegel identificeert. Onder een kraslak-laag bevindt zich bovendien de 42-cijferige code die toegang biedt tot 

de persoonlijke Wallet. Daarin is het eigenaarschap van de zegel vastgelegd, dat op die manier ook virtueel 

aan een ander kan worden overgedragen. Daarbij wordt elke transactie in de blockchain vastgelegd. Diverse 

kleurversies van de ‘Crypto’-zegel zijn in verschillende oplages geproduceerd om de virtuele verzamelwoede 

aan te wakkeren. De in totaal 150.000 geproduceerde zegels zijn inmiddels vrijwel uitverkocht.

Het blokje is in vijf verschillende kleurvarianten gemaakt.  Als je de QR code scant van het blokje, kun je zien 

welke kleur deze heeft. Hieronder de oplage per kleur.



-  Rode versie....: beperkt tot 1.500 stuks

-  Gele versie....: gelimiteerd tot 10.000 stuks

-  Blauwe versie..: beperkt tot 20.000 stuks

-  Groene versie..: beperkt tot 40.000 stuks

-  Zwarte versie..: gelimiteerd tot 78.500 stuks

Dit kun je zelf controlren op de website van de Oostenrijkse post ( https://crypto.post.at ) door het nummer 

in te voeren waarna je een van de 5 kleuren te zien krijgt (naargelang de code)

Nadat je de code hebt ingegeven klik je op de blauwe button om te controleren welke kleur de Crypto zegel 

heeft. Hieronder zie je het resultaat van deze code...



De lengte van de code is ook belangrijk zoals hieronder in de tabel de aantallen van de verschillende kleuren 

is te zien. Hoe korter de code hoe zeldzamer de Crypto zegel is. Van de rode kleur met een lengte van 4 

karakters zijn er in totaal slechts 5 uitgegeven, dus zeer zeldzaam en ook de duurste zegel.

Mocht je tot de koop overgaan dan zul je de Cryptozegels in de orginele verpakking aantreffen zoals 

hieronder is te zien. Op de achterzijde van de verpakking staat de uitleg en de gebruiksaanwijzing van de 

zegel.



Meer weten en belangstelling voor deze Crypto postzegel, kijk dan op de website van Marktplaats.

https://www.marktplaats.nl/u/jos/3030267/

Voor de details m.b.t. de afmeting, ontwerp en uitgifte hieronder deze details volgend de Oostenrijkse Post.

Belangrijke websites met betrekking tot deze Crypto postzegels. Daaronder enkele prijzen die op de website 

E-bay worden gevraagd voor sommige crypto zegels.

--------------------------------------------------------------------------------

https://de.wikipedia.org/wiki/Crypto_Stamp

https://www.stateofthedapps.com/dapps/crypto-stamp

https://medium.com/hackernoon/the-first-blockchain-stamp-in-the-world-and-what-is-means-f6f777838370

https://capacity.at/articles/crypto-stamp-record-breaking-statistics/

https://www.postzegelblog.nl/tag/crypto-zegel/

https://www.printpakt.nl/blockchain-postzegel-primeur-voor-oostenrijkse-post/

https://steemit.com/crypto/@tzap90/die-weltweit-erste-crypto-briefmarke

https://t3n.de/news/krypto-oesterreichische-post-1172058/




