WELKOM IN DE WERELD VAN
CASINO BONUSSEN

In dit ebook worden alle vormen van casino bonussen behandeld. Krijg stap
voor stap uitleg over de verschillende bonussen bij populaire online casino’s.
Leer daarnaast de beste tips en krijg praktijkvoorbeelden van experts.
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NO DEPOSIT BONUS

Een No Deposit Bonus betekent dat je geen storting hoeft te doen en houdt
dus eigenlijk in dat je een bonus krijgt zonder geld te hoeven storten bij een
casino. Bij een No Deposit Bonus krijg je altijd een geldbedrag, of gratis spins
op een bepaalde gokkast.

HOE ONTVANG JE DE NO DEPOSIT BONUS?
Je ontvangt een no deposit bonus als jij je aanmeldt via ons tabel op pagina 6
bij één van onze aanbieders. Na registratie ontvang je direct je no deposit
bonus.

SPELEN MET EEN BONUS ZONDER STORTING
Vervolgens kun je de no deposit bonus in gaan zetten op casino spelletjes.
Bijv. blackjack of op gokkasten. Deze zonder storting casino bonus is vaak
een kleine bonus. Meestal is tien, twintig of heel soms vijftig euro gratis geld
dat je gestort krijgt in je spelersaccount nadat je je hebt geregistreerd. Indien
je echt mazzel hebt is het mogelijk om 888 maar liefst €888 gratis te
ontvangen! Omdat de free spins tegenwoordig enorm populair zijn, zijn er
veel casino’s die in plaats van een geldbonus een free spins bonus geven. Dit
varieert van bijvoorbeeld 5 gratis spins tot zelfs 50 gratis spins en op deze
manier kun je een bepaalde gokkast eerst een uitproberen zonder je eigen
geld te verliezen, terwijl je wel echt geld kunt winnen! Registreer altijd een
‘real money account’ (echt geld spelersaccount) anders kun je niet in
aanmerking komen voor zonder storting bonussen. Het is niet mogelijk om
de bonus meteen uit te betalen. Er zit een ‘minimale playthrough vereiste’
aan vast. Dit wil zeggen dat je het ontvangen bonusbedrag een x aantal
keren moet inzetten. Bij de meeste internet casino’s is dit 15, 20 of 30 keer
afhankelijk van het casino waar je speelt. No deposit bonussen zijn vaak
klein: 10 of 20 euro is de regel, 50 of 100 euro is een uitzondering. Toch is en
blijft het een gratis bonus waar je niets voor hebt hoeven doen.
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NO DEPOSIT BONUS

VOORDELEN VAN NO
DEPOSIT BONUS

•

NO DEPOSIT BONUS
ALTIJD GRATIS

•

NO DEPOSIT BONUS
GEVEN JE EEN
GRATIS KIJK IN DE
OLINE CASINO

•

JE HOEFT NIKS VAN
JE EIGEN GELD TE
STORTEN EN TOCH
KUN JE MET ECHT
GELD SPELEN

•

JE ONTVANGT
GRATIS GELD VAN
HET CASINO
ZONDER HET RISICO
DAARBIJ ZELF GELD
TE VERLIEZEN

•

JE KUNT MAKKELIJK
EN COMFORTABEL
CASINO SPELLETJES
UITPROBEREN

5

NO DEPOSIT BONUS

OVERZICHT CASINO’S

€15 tot € 888

Bezoek

50 Gratis Spins

Bezoek

€10 gratis

Bezoek

77 gratis spins

Bezoek

Verrassing

Bezoek

10 gratis spins

Bezoek

10 Gratis Spins

Bezoek

tot €100 gratis

Bezoek

20 gratis spins

Bezoek
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NO DEPOSIT BONUS

OVERZICHT CASINO’S

10 Gratis Spins

Bezoek

€1500

Bezoek

100 Gratis
Spins

Bezoek

€5 + 20 gratis
spins

Bezoek

11 Gratis Spins

Bezoek

50 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins

Bezoek
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NO DEPOSIT BONUS

OVERZICHT CASINO’S

10 Gratis Spins

Bezoek

€5 Gratis

Bezoek

20 Gratis Spins

Bezoek

15 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins

Bezoek

10 Gratis Spins

Bezoek

5 Echoes

Bezoek
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STORTINGBONUS

WAT IS EEN STORTINGSBONUS?
Een stortingsbonus is gebaseerd op het totale bedrag wat er wordt gestort.
Het is een bepaald percentage en wordt meteen op je spelersaccount gestort.
Door geld op je account te storten word je dus beloond door het casino met
een bepaald percentage, 100% of zelfs nog meer. Om een deposit bonus te
ontvangen moet je dus eerst altijd geld op je account storten bij het
betreffende casino.

HOE WERKT DE STORTINGSBONUS?
Online Casino stortingsbonussen werken op verschillende manieren en komen
in verschillende hoedanigheden. Sommige zijn behoorlijk simpel en betekenen
dat je als je x per maand stort je een bepaald percentage bonus krijgt. Andere
type stortingsbonussen zijn verbonden aan een speciaal spel, een speciaal
moment (bijvoorbeeld alleen op de zaterdagavond of woensdagmiddag) of
zelfs aan een speciale stortingsmethode of speciaal spel. Op deze manier
probeert een casino je te laten storten met bijvoorbeeld iDeal of Netteller of
proberen ze een nieuw spel te laten proberen.
Vaak is er zowel een minimum als een maximum gebonden aan de
stortingsbonus. Dan moet je bijvoorbeeld minimaal 50 Euro storten en kan je
maximaal 250 Euro bonus krijgen, dit verschilt per casino en het is dus
belangrijk dat je als speler goed kijkt wat de inzetbepalingen zijn. Vervolgens
kan het ook per casino verschillen of je een percentage over de storting krijgt,
een vast bedrag of een zelfs gratis draaien (free spins).
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STORTINGSBONUS

VOORDELEN EN NADELEN
Het belangrijkste voordeel van een stortingsbonus is dat je meer geld hebt om mee
te spelen en dus meer kansen hebt om geld te winnen. Gewoon door het storten van
geld op je account ontvang je extra geld bovenop je storting. Er kunnen ook nadelen
zijn bij een stortingsbonus. Hierbij moet je denken aan de inzetvereisten voordat je
eventueel winsten uit kunt laten betalen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat,
hoewel je flink hebt gewonnen met je bonusgeld, je eerst aan de inzetvereisten
moet voldoen voordat je om uitbetaling kunt vragen. Speel je niet met bonusgeld
dan ben je nooit verbonden aan bepaalde inzetvereisten en kun je altijd om
uitbetaling van gewonnen prijzen vragen.
VOORBEELDEN VAN
STORTINGSBONUSSEN
•

Bonus aanbieding =
50% tot 500 euro

•

Stort 100 euro om 50
euro bonus te
ontvangen, je speelt
dan met 150 euro

•

Stort 500 euro om
250 euro bonus te
ontvangen, je speelt
dan met 750 euro

•

Stort 1000 euro om
het maximale bedrag
van 500 euro aan
bonusgeld t
ontvangen, je speelt
dan met 1500 euro

•

Stort 2000 euro en
ontvang de maximale
bonus van 500 euro,
je speelt dan met
2500 euro (500 euro is
dan altijd het
maximale wat je kunt
ontvangen)
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STORTINGSBONUS

HOE KAN IK HET BESTE MIJN STORTINGSBONUS
RONDSPELEN
Gebruik de maximale stortingsbonus
Stort altijd het hoogste haalbare bedrag om optimaal te genieten van je
stortingsbonus. Het is zonde als een casino maar 4x een stortingsbonus aanbiedt
en je later spijt krijgt omdat je niet telkens het maximale eruit heb gehaald.
Speel geen live casino
De meeste casino's laten het niet toe om op live casino games je bedrag rond te
spelen. Wees daarom slim en ga dus niet naar de live casino pagina om je
stortingsbonus rond te spelen.
Speel geduldig met kleine bedragen
Indien je een klein bedrag stort zal je stortingsbonus ook niet heel hoog zijn. Het
is daarom raadzaam met hele lage inzetten te spelen om zo meer kans te maken
op een big win.
Spreid je kansen
Speel niet zomaar op 1 spel omdat je graag een bonus feature wilt behalen.
Spreid altijd je kansen om kans te maken op dat ene bonusspel of op een big
win.

Inzetlimieten verhogen
Indien je toch op 1 spel speelt en je al een tijdje niks gewonnen hebt is het
raadzaam om je inzetlimiet te verhogen. Op een gegeven moment zul je toch de
gratis rondes behalen of het bonusspel vinden en hoe fijn is het dan dat je net je
inzetlimiet met 10x verhoogt hebt?
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STORTINGSBONUS

STORTINGSBONUS IN DE PRAKTIJK
Aanmelden
Ik ga de stortingsbonus uitleggen aan de hand van stortingsbonus van LeoVegas.
Meld je eerst aan via onze link en volg de snelle registratie procedure. Je kunt nu
je eerste storting voldoen en de maximale bonus van 200% tot €100 pakken.
Storten
Ga naar deposit en vul bij iDEAL een gewenst bedrag van 0 tot 100. Aan de
rechterkant zie je de huidige stortingsbonus vermeld staan. Wij raden aan om
altijd het maximale bedrag te kiezen om de stortingsbonus volledig te benutten.
Wij storten daarom nu €100 via iDEAL en ontvangen direct €200 bonus bovenop
ons gestorte bedrag van €100.
Saldo
Als je nu naar Balance gaat zie je dat je €100 cash balance hebt en €200 (enkel bij
€100 storting) Casino Bonus. Je speelt altijd eerst met je cash balance en als je
cash balance op is mag je met je bonusgeld spelen. Wij raden je aan om zoveel
mogelijk winst te maken met je cash balance door lekker te gaan spelen en grof
in te zetten. Indien je cash balance namelijk helemaal op is mag je proberen om
je bonusbedrag rond te spelen en heb je dus nog €200 tot je beschikking. Indien
je een groot bedrag gewonnen hebt en het geld laat uitbetalen verlies je wel je
Casino bonus bedrag.
Rondspelen
Helaas, het is ons niet gelukt om winst te maken met ons Cash balance en we
hebben alles opgemaakt. Maar dat geeft helemaal niet want we hebben nu het
dubbele tot onze beschikking, €200 Casino bonus! Nu kunnen wij dit bedrag niet
meteen uitcashen maar moeten we dit bedrag 35 keer rondspelen. Wij besluiten
om €100 op de gokkast Starburst in te zetten met een inzet van €1 per draai. We
hebben na deze €100 dus voor de helft rondgespeeld. Na 99 keer draaien
hebben we al €50 euro verloren maar dan krijgen we een big win van 490x onze
inzet. We besluiten te stoppen en keren terug naar ons Balance om te kijken
hoeveel we hebben rondgespeeld. In totaal staat de casino bonus balance nu op
€390 en hebben we voor 1.4% (1.4 x 70= 100%) rondgespeeld. Omdat we nu een
grote bedrag tot onze beschikking hebben kunnen we hoger gaan inzetten om
grotere bedrag te winnen en sneller rond te spelen.
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STORTINGSBONUS

STORTINGSBONUS IN DE PRAKTIJK
We besluiten om de gokkast Motorhead te gaan spelen met €4 per inzet. We
gaan nu 1keer rondspelen door €200 in te zetten (50 spins). We eindigen na deze
spins op €50 verlies.
Balen zeg maar dat is het risico van dit vak. We hebben nu wel in totaal 1.5
rondgespeeld en komen nu op 4,2% uit.
Ons casino bonusgeld bedraagt nog €340 en we besluiten om nu weer €200 in te
zetten, maar dit keer met €2 per spin op de gokkast Jimi Hendrix. We hebben
geluk en twee keer goed gehit en in totaal €400 euro winst gemaakt. We hebben
nu weer een keer rondgespeeld en komen nu op 8.6% uit. We hebben nu in
totaal €740 casino bonusgeld.
Omdat we nu ons bonusgeld flink hebben uitgebreid gaan we in totaal €400
inzetten op Jurasic Park. We besluiten hier om in totaal 133 keer te draaien met
maar liefst €3 per inzet. Uiteindelijk hebben we een free spins ronde gekregen en
een lekkere win gepakt van 140 keer onze inzet. Naast deze win van €420 is het
andere geld verdampt tot €35 euro. We hebben nu 2 keer rondgespeeld en
komen nu op 14,3% en hebben nu in totaal €795 casino bonusgeld. Herhaal dit
proces om uiteindelijk op 100% uit te komen.
Het is ons in ieder geval gelukt om het bonusbedrag in totaal 35 keer rond te
spelen, maar we hebben uiteindelijk maar €150 overgehouden om uit te cashen.
We stonden op een gegeven moment op €2000 euro en we moesten nog 10%
rondspelen. We hebben weer op starburst lopen spelen en hebben daar 10 euro
per spin gedaan en de gokkast 200 keer automatisch laten draaien. Dat is dus
helemaal de mist in gegaan maar we hebben toch uiteindelijk €150 euro kunnen
uitcashen omdat dit bedrag na het rondspelen op je cash balance komt.
Uiteindelijk hebben wij €50 verdiend terwijl dit makkelijk €2000 had kunnen zijn.
We hebben besloten om €100 uit te cashen en met €50 euro door te spelen. We
zijn naar de live roulette tafel gegaan en hebben daar met een beetje geluk €500
gemaakt en direct laten uitcashen. Omdat het nu gaat om een winstbedrag en
het bedrag op je Cash balance staat hoef je dit niet rond te spelen en is het
mogelijk om gedurfde inzetten te doen. Daarnaast moet je met zo’n bedrag wel
11
uitcashen want voor je het weet verlies je weer alles.

STORTINGBONUS

OVERZICHT CASINO’S

€2500
+ 50 gratis spins

Bezoek

€1500
+ 30 Gratis Spins

Bezoek

€100 + €10 gratis

Bezoek

€500 of 4 BTC +
200 gratis spins!

Bezoek

€300 + 110 gratis
spins!

Bezoek

€200 + 110 gratis
spins!

Bezoek

€200 + 105
Echoes

Bezoek

€500 + 50 real
spins!

Bezoek

€ 1.000

Bezoek
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STORTINGBONUS

OVERZICHT CASINO’S

€5 + €300 + 120
gratis spins!

Bezoek

€500 + 200 gratis
spins!

Bezoek

€200 + 50 gratis
spins

Bezoek

€650 + 120 gratis
spins!

Bezoek

€500 + 225 gratis
spins

Bezoek

€1600

Bezoek

€200 + 100 gratis
spins!

Bezoek

€1000 + 100 gratis
spins

Bezoek

€400 + 161 gratis
spins!

Bezoek
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STORTINGBONUS

OVERZICHT CASINO’S

€200 + 200 gratis
spins

100% tot €100
Of
300 gratis spins

Bezoek

Bezoek
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GRATIS SPINS
BONUS

WAT IS EEN GRATIS SPIN?
Free Spins, of wel gratis spins, zijn speel rondes die je van het casino (van het
huis dus) cadeau krijgt bij een videoslot of gokkast . Soms mag je ze
besteden aan een spel naar keuze maar vaak moeten ze besteedt worden bij
een specifiek spel.
er zitten verschillen in de soorten free spins bonussen die je kunt krijgen. Free
spins blijven gratis spins, maar de manier waarop je ze ontvangt en/of kunt
besteden zal wel verschillend kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het soort
bonus dat je krijgt of bij welk casino je gaat spelen. De volgende soorten zijn
gangbaar:
•

•

No deposit free spins bonus: deze gratis spins ontvang je meestal in de
vorm van een welkomstbonus als je voor het eerst een account
aanmaakt. Direct na je registratie ontvang je deze welkomstbonus
meestal in de vorm van gratis speeltegoed of als free spins. Er is dus geen
storting (no deposit) nodig om deze gratis speelrondes voor slots te
kunnen ontvangen. Wel is er een registratie nodig, maar dat is doorgaans
snel gedaan.
Deposit free spins bonus: dit is het tegenovergesteld van de no deposit
bonus. Bij beide bonussen ontvang je weliswaar gratis spins, maar voor
de deposit bonus is wel een (eerste) storting nodig. De deposit bonus
hoeft daarom lang niet altijd een welkomst bonus te zijn. Je kunt
namelijk ook free spins krijgen bovenop een nieuwe storting en in dat
geval spreken we dus eigenlijk van een loyaliteitsbonus. Je wordt
namelijk beloond voor het feit dat je terugkeert bij dit casino en als
trouwe klant ontvang je gratis spins bij iedere storting die je doet. De
Deposit welkomstbonus werkt hetzelfde maar is een bedankje voor de
nieuwe spelers die zich bij het casino aanmelden en ook hiervoor is een
storting nodig.
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GRATIS SPINS
BONUS

HOE PAK JE GRATIS SPINS?
Is de bonus een welkomst bonus dan is een aanmelding / registratie bij het
betreffende casino nodig om de bonus spins in ontvangst te kunnen nemen.
Als je via de aanmeldlink op de website de instructies volgt, dan wijst het zich
in de meeste gevallen vanzelf en in no-time heb je de account opgezet en zijn
de spins bijgeschreven. Soms zitten er voorwaarden aan verbonden en het is
goed om de bonusvoorwaarden dus even door te lezen. Is de bonus een
stortingsbonus dan is een storting nodig om de bonus te mogen ontvangen.
Afhankelijk van je storting zul je een bonus ontvangen die hoger is naarmate
je ook meer geld in je spel account stort.

VOORDELEN VAN GRATIS SPINS
Er zijn diverse voordelen waar je als speler van kunt profiteren. We zeggen
nadrukkelijk “kunt” profiteren, want veel spelers zijn zich niet bewust van alle
voordelen die er aan vast zitten. Als je alle voordelen kent, dan kun je het
meeste uit deze aantrekkelijke bonus vorm halen. We hebben alle voordelen
voor je op een rijtje gezet:

 Gratis speeltegoed waarmee je verschillende spellen kunt uitproberen
 Je kunt op deze manier ook verschillende casino’s testen
 Zonder risico spelen (in het geval van de gratis no deposit welkomstbonus)
 Extra speluren maken en gratis nieuwe strategieën uitproberen
Langer gratis spelen dus ook langer genieten
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GRATIS SPINS
BONUS

EEN GEWONNEN BEDRAG RONDSPELEN
In totaal ontvang je na registratie 50 gratis spins en die mag je inzetten
op het spelletje Starburst (kies uit een beperkte selectie van LeoVegas).
1 spin staat gelijk aan €0,10 en je kan de hoogte per spin niet aanpassen
tijdens de gratis spins rondes. Je mag dus in totaal 50 maal €0,10 = €5
inzetten op deze speelautomaat. Stel dat je na 50 keer draaien een
bedrag van €11,50 hebt verdient. LeoVegas vraagt een inzetvereisten
van 35 keer (zie tabel onder) en dat betekent dus dat je in totaal verder
moet spelen tot je €11,50 maal 35 = €402,50 hebt ingezet.
Nu mag je zelf bepalen op welke speelautomaat je geld inzet om je
bedrag rond te spelen. Je kunt er dus voor kiezen om je inzet te
verhogen op Starburst of dat je een andere speelautomaat kies.
Aangezien je meestal een klein bedrag wint tijdens de gratis rondes is
het raadzaam om met kleine bedragen te spelen. Met een bedrag rond
de €10 is het verstandig om met €0,20 tot €0,25 per draai te spelen.
Om het bonusbedrag van €11,50 rond te spelen moeten we dus in totaal
€402,50 hebben ingezet. Ik ga nu verder met starburst en heb de inzet
verhoogd naar €0,20 per spin. Ik heb in totaal 50 keer gedraaid (gebruik
autoplay functie) en heb hiermee een big win behaald (150x mijn inzet).
Met deze big win heb ik €40 euro erbij gewonnen en de rest van de spins
gaf mij een klein verlies waardoor ik in toaal uitkom op €35. Het bedrag
wat ik heb gedraaid (50 x 20 cent) kan ik nu van mijn totaal
inzetvereisten bedrag afhalen, €402,50 - €10 = €392,50.
Nu ik een groter bedrag heb (€35), en ik best een leuk bedrag op
Starburst heb gewonnen, besluit ik om een andere speelautomaat te
spelen (Jurrasic Park). Op dit spel kan je vanaf €0,30 per draai spelen en
dat besluit ik ook te doen. Ik ga in totaal 100 keer draaien en wacht af of
ik een leuk bedrag win. Het geluk zit mij mee en ik win weer een Big Win
maar dit keer is de Big Win echt heel groot. Ik win in totaal een bedrag
van €150 na 100 keer draaien waardoor ik op €155 uitkom. Ik heb in
totaal €30 uitgegeven tijdens mijn 100 spins en dit bedrag mogen wij
weer van onze inzetvereisten afhalen en we komen dan op €392,50 - €30
= €362,50.
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GRATIS SPINS
BONUS

EEN GEWONNEN BEDRAG RONDSPELEN
Omdat ik nu op een heel hoog bedrag sta maar nog steeds €362,50 moet
rondspelen ga ik meer risico nemen. Ik Motorhead besluit om nu per draai €1
in te zetten en dat doe ik op het spel van Netent. Ik ga weer 100 keer draaien
en uiteindelijk hou ik maar €25 euro over en in totaal dus €25 + €55 = €80.
Omdat ik nu met een hoger bedrag heb gespeeld mag ik €100 van €362,50
afhalen en kom ik uit op €262,50.
Uiteindelijk besluit ik om weer op de gokkast van Motorhead te spelen maar
nu speel ik 25 keer met een inzet van €2 per draai. Als je nu geluk hebt en je
pakt een big win dan kan dat heel voordelig zijn. Ik krijg uiteindelijk een
speciale bonus en win maar liefst 175 keer mij inzet = €350 plus €30 wat ik nog
op mijn account had staan. Ik mag dus €50 van mijn inzetvereisten afhalen en
ik kom dan op een bedrag van €212,50. Aangezien mijn saldo hoger is dan
mijn inzetvereisten kan het nu niet meer misgaan.
Ik besluit om weer op Starburst te spelen maar nu met €4 euro per inzet en
dat in totaal 53 keer. Dit blijkt slecht uit te pakken want ik win er helemaal
niks mee maar ik heb hierdoor wel mijn inzetvereisten rondgespeeld.
Totaalbedrag wat dus overblijft mag ik uit laten betalen en dat is €380€213,50 = €166,50
Uiteindelijk ben ik nog een tijdje doorgegaan en ben ik gestopt bij €75 en heb
ik dit lovergemaakt naar mijn bankrekening. Dit bedrag had velen malen
hoger kunnen zijn als ik op het laatst wat voorzichter was geweest. Let wel
op dat je altijd een bewijs van adres en kopie legitimatie moet sturen voordat
het geld echt op je rekening wortd gestort.

19

GRATIS SPINS
BONUS

OVERZICHT CASINO’S

50 Gratis Spins

Bezoek

50 Gratis Spins

Bezoek

110 Gratis spins

100 Gratis Spins

200 Gratis Spins

110 gratis spins

220 gratis spins

50 RealSPins

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

+ 100 Gratis Spins

Bezoek
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GRATIS SPINS
BONUS

OVERZICHT CASINO’S

120 Gratis Spins

Bezoek

225 Gratis Spins

Bezoek

151 Gratis Spins

120 Gratis Spins

200 Gratis Spins

660 Gratis

200 Gratis Spins

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

2500 Gratis zaden

Bezoek

200 Gratis Spins

Bezoek
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GRATIS SPINS
BONUS

OVERZICHT CASINO’S

50 Gratis Spins

Bezoek

300 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins ND
+ 50 gratis spins

Bezoek

100 Gratis Spins
+ 100 Gratis Spins

Bezoek

50 Gratis Spins ND
+ 200 Gratis Spins

Bezoek

100 Gratis Spins
ND

Bezoek

15 Gratis Spins ND

Bezoek

10 Gratis Spins

Bezoek

77 Gratis Spins ND

Bezoek
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GRATIS SPINS
BONUS

OVERZICHT CASINO’S

25 Gratis Spins ND
+ 200 Gratis Spins

Bezoek

20 Gratis Spins ND
+ 140 gratis spins

Bezoek

100 Gratis Spins

50 Gratis Spins

50 Gratis Spins

40 Gratis Spins

Verassing!!

50 Gratis Spins

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek

150 gratis spins

Bezoek
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GRATIS SPINS
BONUS

OVERZICHT CASINO’S

20 Gratis Super
Spins

Bezoek

10 Gratis Spins

Bezoek

1 jaar Gratis Spins

10 Gratis Spins

50 Gratis Spins!

50 Gratis Spins!

Bezoek

Bezoek

Bezoek

Bezoek
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RELOAD BONUS

HOE WERKT EEN CASINO RELOAD BONUS?

Een reload bonus is een stortingsbonus die steeds terug blijft komen na je
welkomstbonus. Indien een welkomstbonus uit verschillende stortingen
bedraagt kan men al van een reload bonus uitgaan maar dan moet je de
eerste storting niet meerekenen.

WAT MOET JE WETEN OVER DE RELOAD BONUS?

Als eerst moet je een geschikte casino vinden die genoeg reload bonussen
aanbiedt. Om het jou wat makkelijker te maken hebben wij een top 5
casino's gemaakte met de beste casino Reload Bonussen, en deze top 5
vind je hieronder. Kies een casino uit onze lijst en maak gebruik van de
welkomstbonus. De welkomstbonus kan een een no deposit bonus zijn of
een eerste stortingsbonus. Indien je nog weinig weet over een No Deposit
Bonus raden we je aan om het hoofdstuk over de No Deposit bonus terug
te lezen in dit ebook te lezen. Na de welkomstbonus volgen er meerdere
(herhaling) bonussen met steeds verschillende aanbiedingen. Je zult
meestal een hogere bonus krijgen over de volgende stortingen omdat je je
dan loyaal opstelt tegenover het casino.
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RELOAD BONUS

2e: 100% tot €500
3e: 100% tot €500
4e: 100% tot €400
2e: 50% tot €50
3e: 25% tot €100
4e: 125% tot €100

2e: 50% tot €150
3e: 25% tot €400

Bezoek

Bezoek

Bezoek
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NAWOORD

Met deze casino bonussen ebook hebben we je een overzicht gegeven van
verschillende aanbieders van casino bonussen. Daarnaast hebben we er zorg
gedragen om je uitleg te geven over de werking van de casino bonus en hoe
je deze kunt gebruiken en optimaal kunt rondspelen. Voor de meeste
bonussen geldt immers dat je deze eerst vrij moet spelen voordat je het kunt
overmaken naar je rekening. Het aantal maal dat je dient rond te spelen
verschilt ook per aanbieder.
Via dit ebook kun je een mooi maandsalaris van 2500 euro pakken. Natuurlijk
moet je daar wel iets voor terug doen. Het volgen van een stappenplan dat is
aangegeven in dit ebook is een eerste vereiste om een maandsalaris te
verdienen.
Gebruik altijd de maximale stortingsbonus om optimaal te genieten. Het is
zonde als een casino maar 4x een stortingsbonus aanbiedt en je later spijt
krijgt omdat je niet telkens het maximale eruit hebt gehaald.
Speel geen live casino, want de meeste live casino’s laten het niet toe om op
live casino games je bedrag rond te spelen. Wees daarom slim en ga dus niet
naar de live casino pagina om je stortingsbedrag rond te spelen.
Speel geduldig met kleine bedragen. Indien je een klein bedrag stort zal je
stortingsbonus ook niet heel hoog zijn, het is daarom raadzaam met hele
lage inzetten te spelen om zo meer kans te maken op een big win.
Spreid je kansen want je wilt natuurlijk wel een bonus feature ontvangen.
Spreid altijd je kansen om kans te maken op dat ene bonusspel of de big win.
Inzetlimieten verhogen is ander belangrijk aspect. Indien je toch op 1 spel
speelt en je al een tijdje niks gewonnen hebt is het raadzaam om je
inzetlimiet te verhogen. Op een gegeven moment zul je toch de gratis rondes
behalen of het bonusspel vinden en hoe fijn is het dan dat je net je inzetlimiet
met 10x verhoogd hebt?
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DISCLAIMER

1.Algemene Voorwaarden
 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 de eigenaar: de eigenaar van dit ebook en gokkastenspeelautomaten.nl;
 gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 u: de gebruiker (bezoeker) van de website en ebook;
 de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 Het onderstaande is van toepassing op het ebook die u thans bekijkt en de
website die eraan verbonden is. Door het ebook of website te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer.
 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, noch over de
gevolgen die u als gebruiker zelf tot stand brengt.
 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan
maken inbreuk op intellectuele rechten is niet toegestaan.
 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op
publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden
verzocht en kan dan enkel met schriftelijke toestemming worden
geautoriseerd.
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2.Deelnemen aan Kansspelen op Internet
 2.1 Het deelnemen aan kansspelen op internet door u als gebruiker is
geheel eigen verantwoordelijkheid. Volgens de wet op kansspelen is
het enkel gelicenseerde aanbieders toegestaan om kansspelen aan u aan te
bieden. Zo gauw u de website www.gokkastenspeelautomaten.nl verlaat
en u dus op een derde omgeving terecht komt dient u te zich te beseffen
dat u op een buitenlandse website speelt en dat mogelijke acties en daaruit
voortvloeiende gevolgen feitelijk buiten het Nederlands recht vallen. De
meeste kansspelwebsites in het buitenland zijn gelicenseerd in het
Verenigd Koninkrijk, Malta of Curacao en het lokaal recht is daar dan
geldend.
 2.2 Als inwoner van de Nederlandse staat (houder van de Nederlandse
Nationaliteit) bent u verantwoordelijk voor op het opgeven van mogelijke
winsten afkomstig uit kansspelen (op internet). De grens ligt op 449 euro.
Over alle behaalde winst daarboven dient kansspelbelasting betaalt te
worden, dat in Nederland op 29% ligt.
 2.3 Gezien het feit dat veel van de aanbieders die op
www.gokkastenspeelautomaten.nl en in het ebook worden gepromoot
niet gelicenseerd zijn in Nederland kunnen wij u niet verzekeren van de
kwaliteit van toezicht op eerlijkheid, verslaving en andere eisen die in
Nederland wellicht zouden gelden. Let daarom als gebruiker te allen tijde
zo goed mogelijk op wanneer u zich binnen derden omgevingen bevindt.
Deze omgevingen dienen volgens onze mening te voorzien te zijn van
belangrijke certificaten die de veiligheid en eerlijkheid waarborgen, en die
verslaving tegengaan door waarschuwingen aan te geven bij hoge
stortingen, te lang achter elkaar spelen enz. gokkastenspeelautomaten.nl
probeert hierin al een schifting te maken maar kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor gebrek aan informatie of onjuistheid van
informatie.
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3. Wet op Kansspelen
 3.1 In Nederland is er sinds 1964 een wet op de kansspelen. Voor meer
informatie over deze wet bezoekt u deze
website: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/geldigheidsdatum_1801-2016
 3.2 Als inwoner van Nederlander en houder van de Nederlandse
nationaliteit valt u onder de wet zo lang u hier in Nederland verblijft of
vanuit hier acteert. Op deze website en ins ebook treft u links aan naar
buitelandse omgevingen en bevindt u zich op dat moment niet meer enkel
binnen de kaders en omgevingen van de Nederlandse wet.
 3.3. De wet op de Kansspelen wordt gehandhaafd en er vindt toezicht op
door de Kansspelautoriteit. Het is de taak van de kansspelautoriteit, en niet
van www.gokkastenspeelautomaten.nl om toezicht te houden en
prioriteitscriteria te formuleren op het kansspelwet. Dit betekent bijv. dat
de kansspelautoriteit aanbieders van kansspelen die niet gelicenseerd zijn
in Nederland zoals aanbieders die op deze website te vinden zijn in de
gaten houdt en bij overtreding boetes kan opleggen. Dit kan bijv. gebeuren
wanneer een dergelijke aanbieder vanuit Nederland opereert, een .nl
domeinnaam aanhoudt, enz. U dient als gebruiker zelf waakzaam te zijn op
dit soort websites en we verzoeken u ons hiervan op de hoogte te houden
wanneer een website zich schuldig maakt aan bovenstaande zaken zodat
wij deze websites niet meer hier vermelden.
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4. Deze website/ebook (www.gokkastenspeelautomaten.nl)
 4.1 gokkastenspeelautomaten.nl is een website/ebook die informatie verstrekt
over online casino aanbiedingen, spellen en aanbieders. Ondanks dat we een
Nederlandse domeinnaam hebben en in de Nederlandse taal te lezen zijn,
richten wij ons niet expliciet en zeker niet uitsluitend op Nederlanders. Het is ons
motto om alle Nederlandssprekende en Vlaamssprekende mensen te informeren
over kansspelen op het internet en hen in te lichten over het aanbod hierin.
 4.2 Links naar andere sites & Advertenties: www.gokkastenspeelautomaten.nl
en het ebook maaken gebruik van advertenties van derden op
www.gokkastenspeelautomaten.nl ter ondersteuning van onze website.
Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van webtechnologieën, zoals cookies en web beacons op onze site. U dient zich als
gebruiker hiervan bewust te zijn.
 4.3 www.gokkastenspeelautomaten.nl en het ebook bevatten links waarmee je
www.gokkastenspeelautomaten.nl en het ebook verlaat en op websites van een
andere partij terecht komt. www.gokkastenspeelautomaten.nl heeft geen
zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus
zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy
policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij
raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die
u bezoekt te raadplegen.
 4.4. www.gokkastenspeelautomaten.nl is niet verantwoordelijk voor informatie,
data, programma’s die u via onze site/ebook krijgt van derden. De informatie die
u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.
 4.5. Aansprakelijkheid en schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele
wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 4.6. Informatie op website www. gokkastenspeelautomaten.nl en het ebook. Wij
kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website en ins ebook foutloos
is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze
website/ebook geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u
informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u
ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster.
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 4.7 Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of
actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster
(topbettingbusiness@gmail.com). Wij stellen uw commentaar en/of
eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze
website verbeteren. Sterker nog, wij laten regelmatig content (in de vorm
van reacties enz.) toe van gebruikers. www.gokkastenspeelautomaten.nl is
een platform voor en door gebruikers.
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5. Gokverslaving
 Bij het informeren over het spelen in een online casino hoort ook een
pagina waar mensen gewaarschuwd dienen te worden over de risico’s van
het spelen in een online casino.
 5.1 Verantwoord spelen bij buitenlandse aanbieders van kansspelen
 Onder verantwoord spelen wordt verstaan dat men het speelgedrag onder
controle heeft en dat het gokken geen negatieve invloed heeft op uw
functioneren en uw sociale bestaan.
Enkele bekende richtlijnen om gokverslaving te voorkomen en uw
spelgedrag onder controle te houden zijn:
 Speel met een budget dat in verhouding staat tot uw verplichte uitgaven
 Spreek een limiet met uzelf af wat u maximaal wilt besteden voor een
bepaalde tijdsperiode en houd u daar te allen tijde aan
 Speel uitsluitend met geld dat u kunt missen, leen nooit geld om te gokken
en al helemaal niet in het heetst van de strijd (Dus wanneer u aan het
gokken bent)
 Houd precies bij wat u aan gokken besteedt en tel alle uitgaven die ook
maar enigszins gerelateerd zijn aan gokken mee (loterijen, online casino,
etc)

 Speel nooit wanneer u onder invloed bent van drank, drugs, zware
medicijnen of wanneer u mentaal niet sterk bent (stress, depressie,
vermoeidheid)
 5.2 Zoek op tijd hulp bij (mogelijke) gokverslaving
 Kunt u zich niet aan de afspraken houden die u met zichzelf heeft gemaakt.
Gaat u herhaaldelijk in de fout en kunt u uw impulsen niet bedwingen, dan
adviseren we u direct contact op te nemen met een hulpinstantie. Voorkom
spijt en stel deze beslissing nooit uit.
 Contact Gokverslaving Nederland
 Contact Gokverslaving Belgie
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