
Ervoor zorgen dat iedereen verantwoord gokt. 

Lees meer 

 

Handige opties om uw gokgedrag in de hand te houden  

Mijn activiteiten 

Houdt uw activiteiten bij 

Stortingslimieten 

Beperk het bedrag dat u kunt storten in uren en dagen 

Activiteitswaarschuwingen 

Stel notificaties in die u helpen om uw tijd te beheren 

Sessielimieten op Slots 

Houd uw gokactiviteit in de hand als u op Slots speelt  

Time-out 

Neem een pauze van gokken 

Zelfuitsluiting 

Het in de hand houden van uw gokgedrag 

 

Weet u echt hoe gokken werkt? 

LEES DE FEITEN 

 

Minderjarigen beschermen 

Het is tegen de wet voor personen onder de 18 jaar om te wedden en bet365 neemt zijn 

verantwoordelijkheid om te voorkomen dat minderjarigen kunnen gokken zeer serieus.  

Lees meer 

Vrienden en familie helpen 

Als u zich zorgen maakt over het gokgedrag van een vriend of familielid, aarzel dan niet en help hen 

de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. 

Lees meer 

Hulpverlenende organisaties 

Er bestaat een aantal onafhankelijke organisaties die ondersteuning kunnen bieden aan mensen die 

gokken, alsmede gratis en vertrouwelijke adviezen. Deze organisaties zijn op verschillende manieren 

te bereiken. 

Zie volledige lijst 
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Over verantwoord gokken 

Verantwoord gokken geldt voor iedereen, ongeacht of u denkt dat u een gokprobleem heeft.  

Hoe gok ik verantwoord? 

 Zie gokken als een vorm van vermaak en geen bron van inkomsten.  

 Gok alleen met geld dat u kunt missen. U kunt met behulp van stortingslimieten het bedrag dat u 

aan gokken besteed beheren. 

 Probeer niet verloren geld terug te winnen, dit kan problemen veroorzaken.  

 Houd de tijd die u besteedt aan spelen in de gaten. U kunt met behulp 

van activiteitswaarschuwingen in de gaten houden voor hoelang u op uw account bent ingelogd. 

 Vind de juiste balans tussen gokken en andere activiteiten. Als  gokken uw enige vorm van 

vermaak wordt, moet u stoppen en overwegen of u nog steeds plezier heeft.  

 Neem geregeld een pauze van gokken. Door continu te gokken kunt u de tijd en het perspectief 

verliezen. 

 Gok niet als u onder invloed van alcohol bent of als u overstuur of depressief bent, want het kan 

de besluitvorming schaden. 

 Bedenk hoeveel tijd en geld u aan gokken besteedt. Uw kunt uw activiteiten bijhouden met behulp 

van Mijn activiteiten. 

 Begrijp uw kans om te winnen en hoe de producten werken. 

 Als u ooit met iemand wilt praten over gokproblemen, neem dan contact op met 

een hulpverlenende organisatie. 

Gokt u verantwoord? 

We zijn ervan overtuigd dat de enige manier om bij bet365 te gokken is om verantwoord te gokken. 

Voor een klein aantal mensen kan gokken een schadelijk effect hebben. Als u zich zorgen maakt over 

de manier waarop u gokt, beantwoordt onze korte zelfevaluatie om te zien of u een gokprobleem 

heeft. 

Probleemherkenning 
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Probleemgokken? 

De overgrote meerderheid van onze klanten gokt op een verantwoorde manier, maar voor sommige 

kan gokken een schadelijk effect hebben. 

Wat is probleemgokken? 

Probleemgokken is gokken in een mate die familie, privéleven of recreatieve bezigheden aantast, 

verstoort of schaadt. Een probleemgokker wordt meestal beschreven als iemand die meer geld en/of 

tijd aan gokken heeft uitgegeven dan ze zich kunnen veroorloven. 

Signalen van probleemgokken 

1. Meer geld en tijd aan gokken besteden dan u zich kunt veroorloven.  

2. Het moeilijk vinden om uw gokken in de hand te houden of stoppen.  

3. Ruzies hebben met familie of vrienden over geld en gokken. 

4. Interesse verliezen in uw gebruikelijke activiteiten of hobby's; zoals uitgaan met vrienden of tijd 

doorbrengen met uw familie. 

5. Altijd denken aan of praten over gokken. 

6. Liegen over uw gokken of het verbergen voor andere mensen. 

7. Verliezen proberen terug winnen om uit financiële problemen te komen. 

8. Gokken totdat al uw geld op is. 

9. Geld lenen, bezittingen verkopen of rekeningen niet betalen om uw gokken te financieren.  

10.  Gokken met grotere hoeveelheden geld of voor een langere tijd om hetzelfde gevoel van 

spanning of opwinding te krijgen. 

11.  Verwaarlozing van werk, studie, familie, persoonlijke behoeften of huishoudelijke 

verantwoordelijkheden vanwege gokken. 

12.  U angstig, bezorgd, schuldig, depressief of prikkelbaar voelen.  

Als u nog steeds twijfelt over de manier waarop u gokt, kunt u onze zelfevaluatie voor 

probleemgokken nemen. 

Zelfevaluatie 
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Zo werkt gokken 

Als u weet hoe gokken werkt, kunt u weloverwogen beslissingen nemen als u uw geld uitgeeft aan 

gokken. 

Als u eraan denkt om een inzet te plaatsen, of het nu om een sportevenement, een Casinospel of het 

spelen van poker gaat, is het van groot belang dat u weet hoe het product werkt dat u speelt. Als u dit  

niet weet, plaats dan geen inzet. 

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het grootste risico bij gokken is geld verliezen. Als u weet 

waarop u gokt, betekent dit dat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over het geld dat u uitgeeft 

tijdens het gokken. 

Sport 

Wedden op sporten betreft het voorspellen van het resultaat van (normaal gesproken) een 

sportevenement. Dit kan het uiteindelijke resultaat zijn of een gebeurtenis die in het spel plaatsvindt. 

De kansen (of prijs) die u neemt, worden bepaald door het bedrijf en vertegenwoordigen hun idee van 

een gebeurtenis die zich voordoet. 

Om te winnen moet u simpelweg gelijk hebben, hoewel er niet zoiets is als een gegarandeerde 

winnaar. Zelfs als u inzet op een grote favoriet, is een winst nooit gegarandeerd, omdat sporten 

uiteindelijk te onvoorspelbaar zijn. 

Onwaarschijnlijke resultaten zijn niet alleen mogelijk, ze komen zelfs vrij regelmatig voor.  

Dus hoe werken "kansen"? 

De kansen zijn een weergave van hoe waarschijnlijk de bookmaker denkt dat iets zal gebeuren. Hoe 

lager de prijs, hoe groter de kans dat deze optreedt en daarom de lagere winst als u succesvol bent.  

Kansen kunnen worden weergegeven in decimalen of als breuken. Beide opties tonen dezelfde 

winkans, het wordt alleen anders weergegeven. 

Bijvoorbeeld 3.00 en 2/1 zijn hetzelfde. Als u €1 heeft geplaatst op deze prijs en u heeft het geluk 

gehad om te winnen, krijgt u in totaal €3 terug, uw oorspronkelijke inzet van €1 en uw winst van €2.  

Nog een aantal voorbeelden: 

€1 @ 2.5 (6/4) zou in totaal €2,50 uitbetalen als u wint. Dat is uw inzet van €1 en uw winst van €1,50.  

€1 @ 1.66 (4/6) zou in totaal €1,66 uitbetalen als u wint. Dat is uw inzet van €1 en uw winst van 

€0,66. 

€1 @ 11.00 (10/1) zou in totaal €11 uitbetalen als u wint. Dat is uw inzet van €1 en uw winst van €10. 



Onthoud hier dat geluk en onvoorspelbaarheid een rol spelen en dat uitkomsten niet altijd zo zijn als 

men verwacht. De favoriet kan worden verslagen en het buitenbeentje waarvan niemand ooit gedacht 

had dat hij zou kunnen winnen, kan er toch opeens met de winst vandoor gaan. Dus zet nooit meer in 

dan u bereid bent te verliezen. Gok op een verantwoordelijke manier en blijf binnen uw budget.  

Slots 

Slots zijn een online spelersspel, vergelijkbaar met traditionele fruitautomaten. Vaak gebas eerd op 

populaire films, mythes en spellen; zijn slots op zich heel gemakkelijk te spelen, kies simpelweg uw 

inzet en druk op spin. Winsten worden vervolgens bepaald door de combinatie van symbolen die op 

het scherm verschijnen als de rollen stoppen met draaien. 

Deze spellen zijn ontworpen voor plezier. Er komen geen vaardigheden bij kijken; u kunt de uitkomst 

niet voorspellen of beïnvloeden. Het enige dat u hoeft te doen is uw inzet kiezen en op 'spin' klikken; 

de uitkomst wordt bepaald door het lot. 

De uitkomst wordt willekeurig bepaald door de toevalsgenerator, waardoor niemand de uitkomst van 

een spin van tevoren kan weten. 

U kunt de uitkomst van een spel op geen enkele manier beïnvloeden; onthoud dit als u geld inzet en 

zet nooit meer in dan u u kunt veroorloven. Gok verantwoord en blijf binnen uw budget.  

Blackjack 

Blackjack is een spel dat, hoewel relatief eenvoudig lijkt, eigenlijk strategisch is, een goed begrip van 

de waarschijnlijkheid en kansen is vereist om te spelen op de juiste manier.  

Het spel begint als u een openingsinzet plaatst. U gokt nu op basis van geluk, aangezien u uw 

openingsinzet nergens op kunt baseren. 

U krijgt dan twee kaarten gedeeld (één voor één, en de dealer krijgt altijd de kaart die tot het laatst 

overblijft). U heeft nu de mogelijkheid om een volgende inzet te plaatsen en die te baseren op de 

twee kaarten die u heeft en die ene zichtbare kaart die de dealer heeft (de andere kaart ligt 

omgedraaid). Nu begint het spel pas echt. 

U moet nu beslissen of u blijft bij wat u heeft of om nog een kaart vraagt. Het uiteindelijke doel is zo 

dicht mogelijk bij 21 te komen (of het liefst precies 21 te scoren) zonder hoger dan 21 uit te komen.  

U kunt zo vaak als u wilt om extra kaarten vragen. Alles wat u hoeft te doen is uiteindelijk bij de 

eindscore hoger uitkomen dan de dealer. Simpel toch? 
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Bij blackjack gaat het erom dat u weet wanneer u een extra kaart moet pakken (hit) of moet blijven bij 

wat u heeft (stand). Deze keuze zou u op twee dingen kunnen baseren: wat laat de dealer zien en, 

als u nog een kaart pakt, hoe groot is dan de kans dat uw winkansen hierdoor verbeteren? 

Zoals met alle kansspellen kunt u alleen invloed uitoefenen op de uitkomst op de momenten dat u 

een keuze kunt maken. Hoewel het belangrijk is dat u weet hoe het spel in elkaar zit en wanneer u 

bepaalde beslissingen betreffende de inzet moet nemen, kunt u niet voorspellen welke kaarten u of 

de dealer zal krijgen; dat wordt willekeurig bepaald. 

Denk hieraan als u inzetten plaatst en zet nooit meer in dan u zich kunt veroorloven. Gok altijd op een 

verantwoordelijke manier en blijf binnen uw budget. 

Ga voor meer informatie naar onze Handleiding. 

Roulette 

Roulette is een kansspel; u kunt de uitkomst niet beïnvloeden, u kunt wel kiezen voor opties met een 

lager risico, afhankelijk van hoe u speelt. 

Het wiel bestaat gewoonlijk uit 37 gekleurde gaten die van 0 tot en met 36 genummerd zijn. Er zijn 18 

rode gaten, 18 zwarte gaten en 1 groen gat (nul). U hoeft alleen maar te voorspellen op welke 

getallen de kogel terecht gaat komen. 

Er zijn verschillende opties voor het inzetten; u kunt een getal kiezen, rood of zwart kiezen en even of 

oneven. Zoals u kunt verwachten, hangen de kansen af van de waarschijnlijkheid dat ze voorkomen.  

Als u het getal waarop de kogel landt juist voorspelt, geldt er een kans van 2,7% en krijgt u 35:1 

uitbetaald. Voor het juist voorspellen van de kleur of even/oneven geldt een kans van 48,6% en een 

uitbetaling van 1:1. 

U heeft invloed op uw kansen door te kiezen voor een bepaalde manier van inzetten. Hoe kleiner de 

kans, hoe onwaarschijnlijker het is dat u wint. U kunt geen invloed uitoefenen op de uitkomst van de 

spin en het bijhouden van trends haalt niets uit, aangezien de uitkomst bepaald wordt door 

de toevalsgenerator en zodoende willekeurig is. 

Denk hieraan als u inzetten plaatst en zet nooit meer in dan u zich kunt veroorloven. Gok altijd op een 

verantwoordelijke manier en blijf binnen uw budget. 

Ga voor meer informatie naar onze Handleiding. 

Poker 

Poker is voornamelijk een spel dat vaardigheid vereist, hoewel er een groot element van kans van 

sprake is, omdat u uiteindelijk afhankelijk bent van de kaarten die gedeeld worden,  
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De basis van Texas Holdem is een zo goed mogelijke hand van vijf kaarten te creëren uit de zeven 

kaarten die gedeeld worden. Eerst krijgt iedere speler twee kaarten gedeeld en vervolgens zijn er nog 

drie rondes waarin vijf gedeelde kaarten worden gedeeld (drie, dan één en nogmaals één). Na iedere 

ronde volgt er een moment om in te zetten. 

Na iedere inzetronde kunt u kiezen voor Raise, Call, Check of Fold, waarbij het uiteindelijke doel is te 

winnen met de sterkste hand of alle andere spelers tot Fold te dwingen. De winnaar krijgt de 'pot'; de 

totale inzet op die specifieke hand. 

Poker is een spel met een relatief simpel concept, maar vereist vaardigheid als men echt goed wil 

spelen. U dient waarschijnlijkheid in het algemeen en de kansen dat een bepaalde set kaarten wint 

goed door te hebben en ook de acties van andere spelers te kunnen 'lezen'. Hebben ze een sterke 

hand of proberen ze te bluffen? 

Deze details maken poker tot een geweldig spel en vormen ook gelijk de reden dat u het spel goed 

moet begrijpen voordat u gaat spelen met echt geld. Ja, er komt een kanselement bij kijken, 

aangezien de kaarten willekeurig getrokken worden, maar uiteindelijk winnen de beste spelers het 

vaakst. Lees u goed in en vergeet niet dat u nooit meer moet inzetten dan u zich kunt veroorloven. 

Gok altijd op een verantwoordelijke manier en blijf binnen uw budget. 

Uitleg van terminologie 

Toevalsgenerator (RGN) 

Een toevalsgenerator (RGN) is een computergestuurd programma dat een reeks getallen of 

symbolen genereert die niet redelijkerwijs beter kan worden voorspeld dan door willekeurig toeval. 

Uitbetalingspercentage (RTP) 

Het gemiddelde bedrag dat wordt uitbetaald aan alle klanten op een specifiek spel gedurende een 

bepaalde periode. Het gemiddelde uitbetalingspercentage word gemeten over duizenden spins en 

rondes en is geen verwachting van uitbetaling iedere keer dat een spel wordt gespeeld. 

Ga voor meer informatie over het gebruik van willekeurige toevalsgenerators en RTP naar Eerlijke 

uitbetalingen. 

  

https://help.bet365.es/nl/fair-payout/
https://help.bet365.es/nl/fair-payout/


Mythes toegelicht 

Mensen hebben vaak bepaalde ideeën over gokken die tot problemen kunnen leiden. Een aantal van 

de meest voorkomende mythes over gokken staat hieronder.  

Lijst van voorkomende gokmythes 

Mythe  Hoe meer u gokt, hoe groter de kans dat u wint. 

Feit Langer bezig zijn met gokken heeft geen invloed op de uitkomst van uw volgende 

eddenschap. U kunt uw winkansen verhogen door u in te lezen in bepaalde soorten 

van wedden. Zo kunt u leren begrijpen hoe kansen werken en of er relevante 

strategieën bestaan. U kunt de uitkomst echter niet garanderen. Langer doorspelen 

verhoogt uw winkansen niet. 

Mythe  Als u lang genoeg blijft spelen, wint u uiteindelijk  al uw geld terug.  

Feit Hoe meer u gokt, hoe groter de kans dat u meer geld verliest. Gokken moet een 

plezierige vrijetijdservaring zijn en deel uitmaken van uw totale recreatieve uitgaven. 

Mythe  Als u een spel kent, vergroot u uw kans om te winnen.  

Feit U kunt uw winkansen verhogen door u in te lezen in de verschillende soorten 

wedden, zoals het wedden op sportwedstrijden of het inzetten in een pokerspel. Zo 

kunt u leren begrijpen hoe kansen werken en of er relevante strategieën bestaan. U 

kunt de uitkomst echter niet garanderen. 

 

Het maakt niet uit hoe goed u een spel of sport kent; u heeft geen invloed op een 

kansspel. We kijken tenslotte naar sport omdat geen twee wedstrijden hetzelfde zijn, 

zelfs als dezelfde deelnemers op dezelfde locatie spelen. Waarom zouden de 

wedresultaten anders zijn? 

Mythe Bij het gokken kan het bijhouden van eerdere resultaten u helpen het volgende 

resultaat te berekenen. 

Feit U kunt resultaten gebruiken om u te helpen een rationele beslissing te nemen, maar 

uiteindelijk bepalen ze niet de uitkomst. Het voorkomt ook niet dat uw weddenschap 

verliest - zelfs als alle statistieken aangeven dat het een goede keuze is. 

Heeft u vragen over onze spellen? 

Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij zullen al uw vragen over de spellen bij bet365 

beantwoorden. 

Contact 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

