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BRINGING

TO THE

DISCLAIMER: Cryptovaluta kunnen ongereguleerd zijn in jouw rechtsgebied. 
De waarde van cryptovaluta kan zowel dalen als stijgen. De winsten kunnen 
onderworpen zijn aan vermogenswinstbelasting of andere belastingen die in 

jouw rechtsgebied van toepassing zijn..



Metacade
OVER METACADE

Metacade is de ultieme Web3 community hub 
waar gamers en cryptofanaten kunnen 
communiceren en samenwerken.
Onze visie is het creëren van een leuke en 
dynamische virtuele hangplek voor 
gelijkgestemden om te genieten van alle GameFi 
dingen en alles te ervaren wat de Web3 cultuur 
te bieden heeft.

Je zult je favoriete spellen kunnen spelen met 
georganiseerde play-to-earn projecten en je 
kansen vergroten om grote prijzen te winnen... 
maar Metacade is veel meer dan alleen een plek 
om te spelen.

Op het Metacade platform kun je andere gamers, 
ontwikkelaars en ondernemers ontmoeten die 
hun interesses, ideeën, vaardigheden en talenten 
willen delen met één gemeenschappelijk doel.
Je kunt zien welke games populair zijn, 
ranglijsten bekijken, reviews publiceren, toegang 
krijgen tot de meest geavanceerde GameFi alpha 
en in real-time communiceren met andere leden - 
dit alles terwijl je beloond wordt met de $MCADE 
token voor je eigen inbreng in de community.
We willen games weer in de handen van gamers 
leggen, en daarom zullen houders van $MCADE 
tokens kunnen stemmen over welke door 
ontwikkelaars ingediende games financiering 
krijgen via onze Metagrants regeling.

Web3-technologie brengt een revolutie teweeg 
in de manier waarop de wereld functioneert en 
Metacade zal een revolutie teweegbrengen in de 
manier waarop een traditionele gaming hub 
wordt beheerd en geëxploiteerd.

Sluit je aan bij onze reis om een arcade te 
creëren, gebouwd door gamers, voor gamers.



Metachain
METACHAIN

De Metacade token ( $MCADE ) is 
ontwikkeld op de meest populaire 
Ethereum blockchain. Het 
ERC20-netwerk zal het mogelijk 
maken $MCADE te kopen via een 
goedkope, beveiligde blockchain.



DE WEB3 
GAMING HUB

DE REKENINGEN BETALEN

WAAR SPELVAARDIGHEDEN



METACASH

Inkomsten uit reclame

Toernooien/Evenementen/
Prijsuitreikingen

Vacatures

Pay to Play arcade

Gametesting en toegang tot feedback
van de gemeenschap

Launchpad

Metacash

WIJ VERWACHTEN DAT DE VOLGENDE STRATEGIEËN
INKOMSTENSTROMEN ZULLEN ZIJN VOOR DE TOKEN
EN DE GEMEENSCHAP:

Het doel van Metacade is een zelfvoorzienende gemeenschap te worden die 
inkomsten genereert. Er zal ook een kasreserve worden aangelegd om 
nieuwe functies voor de gemeenschap te ontwikkelen en de toekomst van 
blockchain gaming te verbeteren.



Q1 2023
CEX Noteringen

Introductie van de token

Beursnotering op Uniswap

Eerste ontwikkeling van 
Metacade gaande

CEX notering, Metacade mikt
op 3-5 top 10 beurzen.

Tokennoteringen op
CoinMarketCap & CoinGecko

Metamap

Q4 2022
Voorverkoop

METAMAP

Het Metacade-team bouwt aan een volledig transparant stappenplan 
om de beste ervaring voor de gemeenschap en waarde voor 
token-houders te leveren. Dit stappenplan zal zich in de loop van de 
tijd ontwikkelen, terwijl we de beste omgeving voor het ecosysteem 
van Metacade proberen te bouwen.

Voorverkoop lancering van
de Metacade token ($MCADE)

Publicatie website, 
Whitepaper en tokenomics

 Volledige veiligheidscontrole

Een eerste gemeenschap 
oprichten op Discord en 
andere sociale media 
platformen

Influencer marketing impuls
Start weggeefacties en 
wedstrijden voor de gaming
gemeenschap

Samenstelling van het 
oprichtingsteam



Creëren van samenwerking 
met gevestigde P2E-projecten

Lancering Metacade

Verdere CEX-noteringen
verwerven

Extra game community 
weggeefacties & wedstrijden

tart onze universele/online 
hangout voor alles wat met 
GameFi en P2E-Transparantie
te maken heeft en door de 
gemeenschap aangestuurde 
beoordelingen en data
Basis DAO-model om de 
gemeenschap te ontwikkelen

Q2 2023
Create2earn

MetaGrants

De lancering van het met de 
eerste MetaGrant ontwikkelde
spel
Het plaatsen van advertenties
voor stagiaires, opdrachten en 
banen binnen de gaming
gemeenschap
Het opstellen van een periodiek
wedstrijdschema voor MetaGrants
Verdere groei van de lijst van 
spellen op ons platform
Lanceren van een door de 
gemeenschap aangestuurde 
testomgeving voor 
gaming-projectens

Q4 2023
Work2Earn

Q3 2023
Play2Earn/
Compete2Earn

Lancering klassieke Arcade

Een door de gemeenschap 
aangestuurde testomgeving om
spelprojecten te ontwikkelen

Lijst van externe spellen in onze
arcade uitbreiden

Onze eigen Metcade gaming
toernooien creëren, prijsvragen
die relevant zijn voor gaming

De gemeenschap stemt elke 
maand over de prijskeuzes, koop
tickets om mee te doen met
onze token Supply verbranding

Uitreiking van de allereerste
MetaGrant, gewonnen bij onze
eerste grote wedstrijd

METAMAP



Belangrijke rollen en 
verantwoordelijkheden 
overdragen aan de
Metacade-gemeenschap.
.Gamers zullen de grootste
P2E arcadehal ter wereld
runnen, - Metacade!

et bereiken van een volledig
door de gemeenschap 
bemand bedrijf

Q4 2024 
DAO Bestuur

Q2 2024
Work2Earn

Meta-Launchpad

Een kader creëren om beurzen
aan te bieden aan aspirant-
spelontwikkelaars in onze 
gemeenschappen 
Identificeren van- en investeren
in ofwel nieuwe gaming 
projecten & in voor- en na 
verkoop posities en beheren van 
een gemeenschapskas waar alle 
token houders beloningen 
ontvangen
Het publiceren van stages, 
opdrachten, vacatures voor al 
onze vermelde partners om aan 
de Metacade gemeenschap 
te geven

GameFi status verkrijgen

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
Het doel van Metacade is een zelfvoorzienende inkomstengenererende 
gemeenschap teworden met een inzetmechanisme. Wij willen ook een 
kasreserve opbouwen die kan worden gebruikt om de krachten van de 
gemeenschap te ontwikkelen en de toekomst van blockchain-gaming te 
verbeteren.

Boekhouding en waardeoverdracht
$MCADE is de centrale boekhoudkundige eenheid en de waardeoverdracht 
tussen de verschillende belanghebbenden binnen het ecosysteem van 
Metacade.

Onkostentransacties -
$MCADE kan worden gebruikt om zich binnen het 
ecosysteem van Metacade te bewegen door de 
uitwisseling van tokens voor wedstrijden en 
toernooien enz.

Inzet transacties - 
Tokenhouders zullen hun door het Metacade 
ecosysteem gegenereerde $MCADE tokens kunnen 
inzetten.

Beloningstransacties - 
Leden van de gemeenschap kunnen beloond worden 
met de $MCADE token voor verschillende prestaties 
binnen het ecosysteem.



Token levering

In totaal zal er een vaste voorraad van 2 miljard $MCADE tokens zijn. Er zullen 
een totaal van 1,4 miljard tokens (70%) beschikbaar worden gesteld voor het 
voorverkoopevenement en deze zullen in 9 fasen worden vrijgegeven.

Zodra de voorverkoop is afgerond, zal de token toewijzing als
volgt zijn:

METANOMICS

Metanomics

10% (200 miljoen) van de tokens zal beschikbaar zijn voor 
openbare verkoop.
 
5% (100 miljoen) zal worden gebruikt voor liquiditeits-
voorzieningen voor noteringen op de gedecentraliseerde beurs.
 
12,5% (250 miljoen) zal worden gebruikt voor marketing en 
noteringen op gecentraliseerde beurzen

2,50% (50 miljoen) voor de wedstrijdpool

ONTWIKKELING

10,0%

MARKETING & CEX NOTERING

12,50%

WEDSTRIJD POOL

2,50%

DEX LIQUIDITEITSVOORZIENING

5,0%

TOEWIJZING VOORVERKOOP

70,0%



INZET

Verbrandings-/terugkoopmechanisme

Een van de belangrijkste manieren om de Metacade-gemeenschap te 
steunen is het inzetten van het $MCADE-token. Gebruikers die hun tokens 
hebben ingezet, kunnen beloningen van het project winnen. Eventuele 
beloningen zullen worden uitbetaald in een stablecoin bedrag in plaats van 
de $MCADE tokens, om te voorkomen dat het aantal $MCADE tokens in 
omloop wordt verhoogd.

Zodra het tokengebruik en de inkomstenstromen zijn vastgesteld, is er het 
potentieel om een tokenverbrandingsmechanisme of een terugkoop van de 
$MCADE-tokens in te voeren. Tokenverbranding leidt ertoe dat tokens na 
verloop van tijd permanent uit omloop worden genomen, waardoor het 
totale circulerende aanbod afneemt.

Met token terugkoop kan het protocol de in omloop zijnde voorraad tokens 
verminderen als de gemeenschap dat op het gekozen moment een 
productieve maatregel vindt. Dit helpt de waarde van de tokens in handen 
van de investeerders te verhogen.

INZET



Metasafe

Multi-handtekening portemonnees

Als een nieuwe crypto arcade is het bereiken van maximale veiligheid 
voor $MCADE en zijn houders onze hoogste prioriteit. Om dat te 
bereiken zijn we bezig met een volledige Certik-audit. Certik is een 
vertrouwde en gerenommeerde auditor op het gebied van 
blockchainbeveiliging.

Dit garandeert het hoogste niveau van veiligheid, transparantie en 
professionele normen van het Metacade platform. We werken ook 
samen met andere populaire blockchain controleurs om de beveiliging 
van het platform voortdurend te verbeteren, waarover we binnenkort 
meer informatie zullen onthullen.

CertiK is toegewijd aan het verhogen van standaarden in 
blockchain en Web3 technologie, een ethos dat wij hier bij 
Metacade delen. Daarom zijn we trots op de CertiK-stempel 
van goedkeuring op Metacade en het $MCADE-token.

Multisig portemonnees zijn een andere manier waarop wij de veiligheid en beveiliging 
van alle beheerde activa handhaven. De kasmiddelen van Metacade zijn ontworpen 
om met meerdere sleutelhouders te worden beheerd. Voor het verzenden van 
transacties zijn twee of meer particuliere sleutel handtekeningen nodig. Dit zal zorgen 
voor de handhaving van de veiligheid en integriteit van de kasmiddelen functie.

METASAFE 



LEIDENDE
PRODUCTONTWERPER

TYLER LANGE

Hieronder volgt een overzicht van het belangrijkste personeel
(Metaheads) achter Metacade:

Metaheads
METAHEADS

HOOFD CREATIEVE ZAKEN

JAMES THEOPHANE

HOOFDONTWIKKELAAR

ANDRIY HALUSHKA

SOCIALE MEDIA MANAGER

SAYAN BANIK

HOOFD DATA

TONY WALKIN

CEO

RUSSELL BENNETT



GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers

Ambassadors

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318,5k Followers

RYANSTOKER

1,5M Followers

XENOSSLL

665,7K Followers



Metamedia
METAMEDIA

Metacade is vermeld in vele gerenommeerde publicaties:

Crypto News



RISICOWAARSCHUWING

De aankoop van $MCADE tokens houdt een risico in en kan leiden tot het verlies van 
een aanzienlijk deel of het geheel van de verworven hoofdsom. Voordat je $MCADE 
tokens koopt, moet je een zorgvuldig en grondig onderzoek uitvoeren, rekening houd-
end met de in deze whitepaper genoemde risico's en andere risico's die niet in dit doc-
ument zijn opgenomen of voorzien.

Koop alleen $MCADE tokens als je de tokenomics van $MCADE aanbod, uitgifte en de 
$MCADE economie volledig begrijpt. Crypto-activa kunnen worden gestolen. Compu-
terhackers of andere kwaadwillende groepen of organisaties kunnen op verschillende 
manieren proberen het Metacade platform te manipuleren.
Dit kunnen malware-aanvallen zijn, gedistribueerde denial-of-service-aanvallen en op 
consensus gebaseerde misbruiken zoals een 51%-aanval die kan resulteren in het verlies 
van $MCADE-tokens of het verlies van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot $M-
CADE-tokens.

Vanwege het onveranderbare karakter van blockchain transacties is er mogelijk geen 
remedie indien een succesvolle aanval door kwaadwillenden zou plaatsvinden tegen de 
Ethereumketen waarop het Metacade-platform is gebouwd.
Crypto-activa zijn niet gereglementeerd als financiële instrumenten. Er is geen terug-
betaling of compensatie beschikbaar van regelgevende instanties zoals het Financial 
Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk en soortgelijke instanties in 
andere rechtsgebieden. De wettelijke status van crypto-activa blijft in beweging en 
varieert van rechtsgebied tot rechtsgebied, waardoor eigenaars van crypto-activa met 
een zekere mate van rechtsonzekerheid worden geconfronteerd.

Het is mogelijk dat in de toekomst bepaalde wetten, voorschriften, beleidslijnen of 
regels met betrekking tot crypto-activa, blockchain technologie of gedecentraliseerde 
toepassingen worden ingevoerd die de verwerving, eigendomsrechten en het vermo-
gen van tokenhouders om crypto-activa zoals de $MCADE token te kopen, te verkopen, 
te converteren of te gebruiken, beïnvloeden of beperken.

Onzekerheden over de belastingwetgeving met betrekking tot crypto-activa kunnen to-
kenhouders blootstellen aan onvoorziene gevolgen, zoals met terugwerkende kracht 
toegepaste of in de toekomst toe te passen belastbare gebeurtenissen.

Elke potentiële koper van $MCADE moet zijn eigen individuele risicobereidheid afwe-
gen en overwegen een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen alvorens 
beslissingen te nemen. Lezers van deze Whitepaper moeten wellicht ook een belasting-
professional, accountant, advocaat of andere professionals raadplegen om zich volledig 
te vergewissen van alle lopende zaken met betrekking tot de wijze waarop het Meta-
cade platform is ontworpen en wordt geëxploiteerd, voordat zij beslissen of een 
aankoop van $MCADE tokens in overeenstemming is met hun 
risicoprofiel/rechtsgebied.

RISICOWAARSCHUWING



VOOR WEB2

DISCLAIMER: Cryptovaluta kunnen ongereguleerd zijn in jouw rechtsgebied. 
De waarde van cryptovaluta kan zowel dalen als stijgen. De winsten kunnen 
onderworpen zijn aan vermogenswinstbelasting of andere belastingen die in 

jouw rechtsgebied van toepassing zijn..


