
 1. Het organiseren en spelen van weddenschappen is onderworpen aan de wet van 7 mei 1999, gewijzigd 
door de wet van 10 januari 2010, en aan de koninklijke besluiten die de uitvoering ervan bepalen, en die 
hierna de ‚wet op de kansspelen‘ wordt genoemd. 

 2. BC-Wetten GmbH, dat tevens onder de firmanaam ‚Betcenter‘ werkt, is een vergunde organisator van 
weddenschappen die in het bezit is van de F1-vergunning FA116.594 en die hierna ‚wedorganisator‘ 
wordt genoemd. 

 3. De wet op de kansspelen bepaalt dat weddenschappen enkel door kansspelinrichtingen van klasse IV, 
hierna ‚wedkantoor‘ genoemd, of door een vergunde dagbladhandelaar mogen worden aangenomen. 
Als het onderscheid tussen wedkantoor en dagbladhandelaar niet relevant is, worden ze gezamenlijk als 
wedaannemer aangeduid. In het andere geval worden de begrippen ‚wedkantoor‘ en ‚dagbladhandelaar‘ 
in hun relevante context gebruikt. Een weddenschap is een kansspel waarbij een wedder een inzet 
plaatst en er een winst of verlies tot stand komt die of dat niet afhankelijk is van een handeling van de 
wedder, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die plaatsvindt zonder toedoen van 
de wedder. Een wedaannemer neemt de weddenschap aan in eigen naam, maar voor rekening van de 
wedorganisator. 

 4. Bij alle weddenschapscontracten (hierna ‚contract‘ genoemd) gelden de wet op de kansspelen en 
onderhavige wedbepalingen die de wedder door het afsluiten van een weddenschap onherroepelijk 
aanvaardt. Deze wedbepalingen worden conform de geldende voorschriften bekendgemaakt en elke 
wedder en deelnemer kan gratis een kopie ervan verkrijgen.

 5. De wedder verklaart: 

 5.1 de minimale leeftijd te hebben die op de plaats van het afsluiten van het contract wettelijk is 
voorgeschreven (18 jaar); de wedder die de weddenschap aangaat, verklaart met zijn deelname 
minstens 18 jaar oud te zijn; de wedaannemer heeft het recht om de wedder te verzoeken om zich 
te legitimeren; weddenschappen die door minderjarigen worden aangegaan, worden niet aanvaard; in 
dergelijk geval wordt enkel het bedrag van de inzet terugbetaald;

  5.2 vóór het afsluiten van het contract het resultaat van de gebeurtenis, die aan de grondslag van de 
weddenschap ligt, niet te kennen en dat het bedrag, waarmee hij zijn inzet financiert, niet van illegale 
oorsprong is en hem vrij ter beschikking staat;

 5.3 niet deel te (zullen) nemen aan het manipuleren van het resultaat van een of meerdere gebeurtenissen 
waarop hij heeft gewed, om op deze manier het resultaat in zijn voordeel te beïnvloeden; bovendien 
verklaart hij geen weet te hebben van dergelijke manipulatie;

 5.4 dat hij de weddenschap voor zichzelf als individu en niet in opdracht van of in combinatie met anderen 
speelt;

 5.5 dat hij kennis heeft genomen van de informatie over gokverslaving bij weddenschappen; bovendien 
verklaart hij dat hij bij andere privé of door de overheid georganiseerde kansspelen of weddenschappen 
niet heeft verzocht om zich voor weddenschappen te laten blokkeren, en dat hij niet door deze instanties 
zelf is geblokkeerd;

 5.6 dat hij kennis heeft genomen van het feit dat in de wet op de kansspelen verschillende 
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de wedder zijn opgenomen, zoals het registreren van de 
weddenschappen in een geschikt informatiesysteem en de installatie van een videobewakingssysteem 
in een wedkantoor, en dat hij daarmee instemt;

 5.7 Het contract wordt van kracht als het door de wedder opgestelde wedaanbod voor rekening van de 
wedorganisator wordt aanvaard. Het wedaanbod dat voor rekening van de wedorganisator wordt 
aangeboden, vormt geen wettelijk bindend aanbod. Het is het aanbod van de wedder dat een 
wettelijk bindend aanbod vormt. Het staat de wedaannemer vrij om dit aanbod voor rekening van de 
wedorganisator al dan niet aan te nemen, voor zover deze laatste het heeft aanvaard. De wedder kan 
geen rechten ontlenen uit het niet ingaan op zijn aanbod.

 
  De wedaannemer geeft, na het aanvaarden van een weddenschap, aan de wedder een ticket waarop 

minstens de volgende informatie wordt vermeld: 

  1° Identificatie van de wedorganisator 
  2° Identificatie van de wedaannemer 
  3° Datum en tijdstip van de registratie 
  4° Inzet van de speler 
  5° Volgnummer van het ticket 
  6° Datum en nummer van de gebeurtenis 
  7° Soort weddenschap 
  8° De keuzes
 
  Zonder dergelijk ticket is er geen sprake van een geldige weddenschap. Van doorslaggevend belang 

voor de geldigheid van de weddenschap is de in het computersysteem van de wedorganisator onder het 
ticketnummer opgeslagen inzet.

 
 6. Als inzet geldt uitsluitend het door de wedorganisator bevestigde en opgeslagen bedrag. De bepalingen 

van de wedorganisator gelden als maatstaf voor de interpretatie van de inhoud van het contract. 
Met het ontvangen van het weddenschapsticket erkent de wedder de echtheid ervan. In geval van 
onregelmatigheden kan de wedder het ticket na afgifte onmiddellijk laten veranderen tenzij het ticket in 
de loop van een wedstrijd werd aangenomen.

 
 7. Als na het afsluiten van het contract blijkt dat de inhoud van het contract (ticket) om eender welke reden 

nietig is, dan is de weddenschap ongeldig en moet de inzet van de weddenschap worden terugbetaald. 
Een weddenschap is onder andere ongeldig en de wedorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld 
als er bij de winstquotering duidelijk schrijf-, vertaal-, reken- of inschattingsfouten werden gemaakt. 
De wedorganisator behoudt zich in het bijzonder het recht voor om duidelijke en klaarblijkelijke fouten 
bij de weergave van quoteringen en andere noteringen a posteriori en met terugwerkende kracht te 
corrigeren. Als er op grond van dergelijke fouten twijfels over de winstquoteringen ontstaan, is er geen 
aanspraak op wedmogelijkheden. Als foutief opgestelde wedstrijden en/of quoteringen toch worden 
aangenomen, worden deze aan een quotering van 1,00 berekend.

 
 8. Na het ingaan van de weddenschap geldt het recht op terugtrekking niet meer.
 
 9. De uitbetaling van de winst gebeurt door de wedaannemer en uitsluitend na afgifte van een geldig 

origineel ticket conform artikel 5. Noch de wedaannemer, noch de wedorganisator zijn aansprakelijk 
voor verlies, beschadiging of vernietiging van een ticket. In dit geval is er geen verplichting tot 
uitbetaling. De wedaannemer en, eventueel, de wedorganisator zijn niet verplicht om de rechtmatigheid 
van de tickethouder te controleren, maar hebben wel het recht om dit te doen voor ze tot de uitbetaling 
overgaan. Bovendien kunnen ze verzoeken dat de respectieve wedder eerst een identiteitsbewijs 
met foto voorlegt. Als een ticket niet binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de beëindiging van 
de gebeurtenis van de weddenschap wordt voorgelegd, vervalt de aanspraak op uitbetaling aan de 
wedder. Bovendien moeten bezwaren van eender welke aard binnen 30 dagen na het beëindigen 
van de respectieve gebeurtenis schriftelijk en via aangetekend schrijven aan de wedaannemer en de 
wedorganisator worden voorgelegd. Na deze periode worden bezwaren niet meer aanvaard.

 
  De inzet van de weddenschap bedraagt minstens 1,00 euro en is al naargelang de plaats van aanvaarding 

tot de volgende maximale bedragen beperkt:

  Kiosk: maximaal €200,00 per kalenderdag en per klant
  Wedkantoor: maximaal €1.000,00 per kalenderdag en per klant

 10. Weddenschappen van meer dan 1.000,00 euro kunnen enkel in een wedkantoor, mits strikte opvolging 
van de wettelijke bepalingen en na uitdrukkelijke goedkeuring van de wedorganisator worden aangegaan. 
Als een van deze voorwaarden werd geschonden, is de weddenschap niet op een rechtsgeldige manier 
tot stand gekomen en kan de wedder geen aanspraak maken op de winstuitkering.

 
 11. Het aanvaarden van een weddenschap met een inzet die het bedrag of de tegenwaarde van 1.000,00 euro 

overschrijdt, is enkel toegestaan als de wedder een identiteitsbewijs voorlegt. De wedaannemer of een 
door hem aangestelde persoon noteert de volledige naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
beroep en adres van de speler in een register en controleert de foto, alsook de geldigheidsdatum 
van het identiteitsbewijs. In geval van twijfel over de geldigheid van het identiteitsbewijs wordt 
geen weddenschap aangenomen. Bij de eerste registratie wordt onmiddellijk een fotokopie van het 
identiteitsbewijs genomen en wordt het identiteitsbewijs ook onmiddellijk teruggegeven. Een fotokopie 
van het identiteitsbewijs wordt tot vijf jaar na de laatste registratie bewaard. Bij de eerste registratie 
moet de wedder op de fotokopie van het identiteitsbewijs zijn handtekening plaatsen. Het bedrag van 
de inzet, de datum van de verrichting en de bijzonderheden van de weddenschap worden in het register 
genoteerd. 

  Verschillende regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, geplaatste inzetten van een en dezelfde wedder, die het 
bedrag of de tegenwaarde van 1.000,00 euro niet overschrijden en waarbij het vermoeden bestaat dat 
de wedder op deze manier een registratie wil vermijden, worden door de wedaannemer geregistreerd.

 12. Weddenschappen via klantenkaart (member card)

  Ook voor een klantenkaart (member card) is de registratie van een klant mogelijk. Om een klantenkaart 
te verkrijgen, moet de klant zich in het wedkantoor registreren en met het oog op een identiteitscontrole 
bepaalde documenten als bewijs van zijn identiteit voorleggen:

  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dat door een bevoegde instantie van een erkende staat 
of erkend land werd uitgegeven, bv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs. Betcenter kan naar eigen 
goeddunken verzoeken dat de klant bijkomende bewijzen van zijn identiteit voorlegt, zoals een notarieel 
bekrachtigde kopie van het paspoort of andere middelen ter controle van de identiteit, en kan naar eigen 
goeddunken een klantenrekening blokkeren tot dergelijk bewijs is voorgelegd. 

  De klant garandeert dat hij met het oog op de registratie van een klantenkaart waarheidsgetrouwe, 
precieze, actuele en volledige informatie over zijn identiteit verschaft. Een klant moet zich persoonlijk en 
niet in naam van iemand anders registreren. Elke valse aangifte of identiteitsverwisseling van natuurlijke 
of rechtspersonen, elke valse voorstelling inzake een relatie met een andere persoon, het doorgeven van 

een klantenkaart aan derden, elk gebruik van valse informatie of andere handelingen of nalatigheden om 
de eigen identiteit voor Betcenter te verbergen, wordt strafrechtelijk vervolgd.

  Er is slechts één klantenrekening per persoon toegestaan. Het gebruik van meer dan één klantenkaart 
per persoon wordt als „multi-accounting“ beschouwd en is ten strengste verboden. Betcenter behoudt 
zich het recht voor om, in geval van verdenking van bedrog, een klantenkaart te allen tijde af te sluiten en 
alle transacties in verband met een klant te verbreken. Alle verdachte of frauduleuze transacties worden 
onmiddellijk aan de bevoegde instanties gemeld.

  Betcenter behoudt zich het recht voor om de aanspraak van een klant te controleren en om, in geval 
van twijfel, de uitbetaling wegens gegronde redenen tegen te houden, naar eigen goeddunken de 
dienstverlening te weigeren en te verbreken. 

  Met het verkrijgen van een klantenkaart bij Betcenter geeft de klant zijn toestemming om persoonlijke 
gegevens te verwerken en verklaart hij dat hij minstens 18 jaar oud is en de wedbepalingen aanvaardt. 
Het verwerken van persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op de boekhouding, voor 
de klantenservice en om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten van Betcenter 
(marketingdoeleinden). Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

 13. De winstuitkering is onderworpen aan de volgende bruto limieten:
  maximaal €25.000,00 per ticket
  maximaal €25.000,00 per wedder en speeldag
  maximaal €100.000,00 per wedder en per week (van maandag 0.00 uur tot zondag 24.00 uur)
 
  Bij de uitbetaling van de weddenschappen wordt er rekening gehouden met eventueel bestaande 

limieten.

  Bij onbesliste wedstrijden wordt de uitbetaling navenant gedeeld.

  De wedder mag geen aanspraken uit weddenschapscontracten aan de wedorganisator overdragen, 
verpanden of in rekening brengen. Bovendien mag de wedder elders afgesloten en/of elders 
georganiseerde weddenschappen niet bij de wedorganisator afrekenen.

 14. Bij sommige wedaanbiedingen gelden ook bepaalde variabele inzetlimieten.  Indien deze limieten dreigen 
te worden overschreden, wordt dit bij het aangaan van de weddenschap meteen aangegeven en kan de 
wedder de inzet overeenkomstig verlagen om de gewenste weddenschap binnen de inzetlimiet te kunnen 
aangaan.

 15.   Als een wedder meerdere weddenschappen aangaat, waarvan de totale winst de winstlimiet overschrijdt 
of waarvan de totale inzet de inzetlimiet overschrijdt, heeft de wedorganisator te allen tijde het recht om 
deze weddenschap zoveel te verminderen als nodig is om de winst- of inzetlimieten in acht te nemen. 

 16.  Bij weddenschappen waarvan de uitbetaling of de inzet respectievelijk de winstlimieten of de inzetlimiet 
overschrijden, zijn noch de wedaannemer noch de wedorganisator aansprakelijk voor eventuele 
winstderving (de wedder kent de respectieve limieten). 

 17.  De wedorganisator bepaalt de gebeurtenis en/of wedstrijd waarop kan worden gewed en heeft te allen 
tijde het recht om zonder opgave van redenen weddenschappen te weigeren, om het bedrag van de inzet 
te beperken en/of om vóór het aanvaarden van de weddenschap wijzigingen in de cijfers door te voeren. 
Het staat de wedorganisator vrij om cijfers en uitbetalingslimieten voor de wedder  bindend vast te stellen. 

  Bovendien is de wedorganisator te allen tijde gemachtigd en gerechtigd om: 

 17.1 iedere wedstrijd uit het programma-aanbod te schrappen.
 17.2 de vooropgestelde quoteringen te wijzigen. Weddenschappen die reeds werden aangenomen en waarbij de 

quoteringen achteraf werden gewijzigd, blijven onder de oorspronkelijke voorwaarden aanvaard;
 17.3 alle weddenschappen die door wedders worden aangegaan met als doel om de maximaal toegestane 

winst te vergroten (kartelspelen), te weigeren en ongeldig te verklaren. Bij dergelijke vorm van bedrog is 
de uitkering beperkt tot het bedrag dat door een enkele speler zou worden gewonnen.

 17.4 wedders zijn verplicht om hun weddenschappen individueel te plaatsen. De wedorganisator kan 
herhaaldelijk door eenzelfde persoon geplaatste identieke weddenschappen (met het oog op verdoken 
kartelspelen) weigeren;

 17.5 spel-, reken- en/of quoteringsfouten te corrigeren, ook na het afsluiten van het contract.
 17.6 Noch de wedorganisator, noch de wedaannemer kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, 

volledigheid en actualiteit van de inhoud van de informatiediensten. Vermeldingen in livescores, 
resultatendiensten en statistieken zijn zonder garantie.

 18. De wedorganisator heeft het recht om bij vermoeden van manipulatie of fraude de respectieve 
weddenschappen (ook achteraf nog) te annuleren met als rechtsgevolg de teruggave van de reeds 
uitbetaalde inzet van de afgesloten betwiste weddenschappen en de uitsluiting van de wedder voor 
verdere weddenschappen.

  De wedder wordt in het bijzonder van manipulatie of fraude bij weddenschappen verdacht als een of 
meer van de volgende criteria van toepassing zijn:

 18.1 Inzetten op wedgebeurtenissen met ongewone uitkomst
 18.2 Inzetten met ongewoon hoge uitbetaling 
 18.3 Combinatieweddenschappen op ongewone spelen/liga‘s
 18.4 Gespreide weddenschappen met dezelfde of opvallend gewijzigde combinaties
 18.5 Weddenschappen die qua tijd en inhoud met elkaar verband houden en op een bundeling van 

weddenschappen wijzen
 18.6 Inzetten op weddenschappen waarbij de wedder bij het afsluiten van het contract kennis heeft van het 

resultaat van de gebeurtenis die aan de weddenschap ten grondslag ligt.

 19. De wedorganisator behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit spelreglement te allen tijde te 
wijzigen.

  Dit spelreglement is niet van toepassing op online, honden- en paardenweddenschappen. De wettelijke 
verhoudingen tussen de wedorganisator, de wedaannemer en de wedder zijn aan het Belgische 
recht onderworpen.  Voor alle geschillen die uit het contract voortvloeien, zijn enkel de rechtbanken 
van het rechtsgebied Limburg (Hasselt, België) bevoegd. Bij twijfels over de interpretatie van deze 
wedbepalingen prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertalingen. Indien een van de in deze 
algemene wedbepalingen vermelde clausules geheel of gedeeltelijk ongeldig is, blijft de rechtsgeldigheid 
van de overige bepalingen van kracht; het weddenschapscontract zelf blijft rechtsgeldig. Bij nietigheid 
van een clausule moeten de partijen een nieuwe clausule opstellen die de betekenis van de ongeldige 
bepaling zo veel mogelijk benadert.

 20. Liveweddenschappen zijn weddenschappen die intentioneel worden aangenomen op een ogenblik 
dat de wedstrijd of de gebeurtenis waarop er wordt gewed, reeds is begonnen. Om evidente redenen 
zijn de bepalingen in onderhavig  wedstrijdreglement, die betrekking hebben op directieven waarbij 
de aanvangsdatum of het aanvangsuur van doorslaggevend belang zijn, niet van toepassing op deze 
weddenschappen. Een afgesloten liveweddenschap kan niet worden geannuleerd. Een eenmalige 
correctie van de aangegane weddenschap is binnen een coulancetijd van een minuut na het plaatsen 
van de weddenschap mogelijk, op voorwaarde dat de quotering of de score van de gebeurtenis waarop 
er wordt gewed, niet is veranderd. Daarbij kan een verkeerd gekozen team, een verkeerde tip of een 
verkeerde vorm van wedden worden gecorrigeerd, maar niet de hoogte van de inzet. Het gewijzigde 
weddenschapsticket kan daarna niet nogmaals worden gecorrigeerd.

 21.  Alle niet-liveweddenschappen moeten vóór aanvang van de wedstrijd waarop ze betrekking hebben, 
worden afgesloten. Indien het aanvangsuur van de wedstrijden verandert ten opzichte van het 
aanvangsuur dat op het deelnamebulletin wordt vermeld, is het nieuwe effectieve aanvangsuur bindend. 
Het aanvangsuur dat door de wedorganisator wordt bepaald en op het wedstrijdformulier wordt vermeld, 
is dus louter informatief. Als een gebeurtenis, in tegenstelling tot het weddenschapsprogramma 
van de wedorganisator, op een eerder tijdstip plaatsvindt, blijven de weddenschappen voor deze 
gebeurtenis geldig indien ze vóór het begin van de feitelijke gebeurtenis zijn aangenomen. Als een 
niet-liveweddenschap om welke reden dan ook wordt geplaatst na het aanvangsuur van de gebeurtenis 
waarop de inzet betrekking heeft, wordt deze weddenschap ongeldig verklaard. De weddenschap wordt 
dan aan een notering van 1,00 beoordeeld.

 
  Bij te laat aangegane en ingebrachte enkelvoudige niet-liveweddenschappen wordt de inzet aan de 

wedder terugbetaald. Bij te laat aangegane en ingebrachte gecombineerde niet-liveweddenschappen 
worden de te laat aangegane en ingebrachte wedstrijden aan een quotering van 1,00 berekend. 
De hiervoor bepaalde maatregelen worden onafhankelijk van het uiteindelijke resultaat van de 
desbetreffende wedstrijden genomen. 

 22.  Voor de beoordeling van het wedresultaat gelden de volgende regels:
 22.1 Van doorslaggevend belang zijn enkel de resultaten die na beëindiging van de wedgebeurtenis worden 

gepubliceerd.
 22.2 In de volgende gevallen is de weddenschap ongeldig of geldt het weddenschapscontract achteraf als 

in onderling overleg beëindigd, weliswaar met het rechtsgevolg dat de inzet aan de klant moet worden 
terugbetaald: 

 22.2.1 Als de wedgebeurtenis niet plaatsvindt zoals op het quoteringsformulier wordt aangegeven (bv. 
verwisseld thuisvoordeel), behalve als de thuisploeg, wegens eender welke reden, het thuisvoordeel in 
een vreemd sportcomplex uitoefent.

 22.2.2 Als het afsluiten van de weddenschap na het feitelijke begin van de gebeurtenis die aan de grondslag 
van de weddenschap ligt of niet conform de wedbepalingen gebeurt. Het door de bookmaker bepaalde 
tijdstip voor het afsluiten van het weddenschapscontract is bindend voor de klant. 

 22.2.3 Als een wedgebeurtenis wordt afgelast of niet plaatsvindt, tenzij 
 22.2.3.1 er op het tijdstip van het afgelasten reeds een nieuw tijdstip voor deze wedgebeurtenis vaststaat, 

die binnen de twee volgende kalenderdagen, gerekend vanaf het oorspronkelijke begin van de 
wedgebeurtenis, ligt (geldt niet voor afgelaste of onderbroken wedstrijden in de MLB, zie punt 22.2.3.5) 
of

 22.2.3.2 de wedgebeurtenis in het kader van een sportief tornooi (bv. wereldkampioenschap, Europees 
kampioenschap, nationaal kampioenschap, Olympische Spelen, tennistornooi, enz.) wordt uitgesteld. 

 22.2.3.3 Als de wedgebeurtenis wordt gestaakt zonder dat er onmiddellijk na de stopzetting een officiële 
waardering volgt. Latere wijzigingen van een klassement (bv. beslissingen aan de „groene tafel“) 
worden niet in aanmerking genomen. 

 22.2.3.4 Als een tenniswedstrijd zoals hierboven of door opgave wordt beëindigd. 
 22.2.3.5 Als wedstrijden in de Major League Baseball (MLB) worden gestaakt of afgelast. 

 22.2.4 Als een wedgebeurtenis wordt gestaakt en onmiddellijk na de stopzetting officieel wordt beoordeeld, 
blijft de weddenschap van kracht en geldt punt 22.2.5. Een zoals hierboven of door opgave gestaakte 
tenniswedstrijd geldt niet als beslecht, zodat de geplaatste inzet moet worden terugbetaald. 

 22.2.5 Voor de beoordeling van het wedresultaat gelden volgende regels: 
 22.2.5.1 Van doorslaggevend belang zijn de resultaten die onmiddellijk na beëindiging van de wedgebeurtenis 

worden bekendgemaakt (bv. de huldiging van de winnaar voor zover die onmiddellijk na het beëindigen 
van de wedgebeurtenis plaatsvindt). 

 22.2.5.2  Bij voetbal- en ijshockeywedstrijden is het resultaat na de reguliere speeltijd doorslaggevend. Eventuele 
verlengingen of penalty‘s enz. hebben bijgevolg geen invloed op het weddenschapscontract, behalve als 
er door een aantekening in de notities van de bookmaker iets anders is overeengekomen (bv. Europacup 
-promotieweddenschap). 

 22.2.5.3 Als er twee of meerdere soortgelijke wedstrijden (bv. twee reuzenslaloms) op dezelfde plaats 
plaatsvinden, gelden alle weddenschappen die vóór aanvang van de eerste gebeurtenis werden 
afgesloten, enkel voor de eerste gebeurtenis, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. 

 22.2.5.4  Bij American Football, basketbal en baseball geldt voor de beoordeling van alle gebeurtenissen en 
varianten het resultaat inclusief verlenging.

 22.2.5.5  Bij onbesliste wedstrijden (2 of meerdere deelnemers met dezelfde uitslag) worden de uitbetalingen  
dienovereenkomstig verdeeld (bv.: een inzet van 100 en een quotering voor de winnaar van 1,80 geeft als 
resultaat een uitbetaling van 180. Bij twee winnaars bedraagt de uitbetaling bijgevolg 90, bij drie winnaars 
telkens 60). Hetzelfde geldt voor „powergoals“ als 2 of meerdere doelen in dezelfde wedstrijdminuut 
worden bereikt. Als aan een wedgebeurtenis slechts twee deelnemers (ploegen) deelnemen (bv. bij 
„Head-to-Head“-weddenschappen) en er geen „Onbeslist“-quotering wordt aangeboden, worden in het 
geval van onbesliste wedstrijden de uitbetalingen niet gedeeld, maar wordt de totale inzet terugbetaald.

 22.2.5.6  Doelpuntenmakers bij voetbal - Als de speler op wiens doelpunt wordt gewed, niet in de basisploeg 
staat, wordt de weddenschap aan een quotering van 1,0 beoordeeld. 

 22.2.5.7  Head-to-Head-weddenschappen - Als een of meerdere deelnemers niet aan de gebeurtenis of het 
tornooi deelnemen, wordt de weddenschap ongeldig verklaard en aan een quotering van 1,0 beoordeeld.

 22.2.5.8  Weddenschappen op voetbalwedstrijden, die op het tijdstip van de stopzetting, reeds zijn beslist 
(liveweddenschappen, rustweddenschappen, weddenschappen op wedstrijdfasen, over-/onderwedden, 
eerste doelpunt, enz.) worden onafhankelijk van het tijdstip van de onderbreking of hervatting 
beoordeeld.

 22.2.6 Als de wedgebeurtenis in overeenstemming met onderhavige wedbepalingen plaatsvindt en een 
deelnemer of een team niet op de gebeurtenis aantreedt, blijft het weddenschapscontract geldig 
(„play or pay“). Dit betekent dat een weddenschap die op een niet-deelnemende persoon of een niet-
deelnemend team is afgesloten, voor de wedder is verloren. 

 22.2.7 Ingeval meerdere wedgebeurtenissen worden gecombineerd („combinatieweddenschappen“), geldt het 
volgende:

 22.2.7.1 Als één of meer wedgebeurtenissen worden afgelast of gestaakt of om andere redenen niet doorgaan, 
zonder dat er een vervolg in de betekenis van punt  22.2.3 komt of zonder dat een officiële beoordeling 
in de betekenis van punt 22.2.3.3 volgt, wordt (worden) deze wedgebeurtenis(sen) aan een quotering 
van 1,00 beoordeeld. Dit geldt ook voor tenniswedstrijden die zoals hierboven of door opgave worden 
beëindigd. 

 22.2.7.2 Als alle wedgebeurtenissen worden afgelast of gestaakt of om welke reden ook niet plaatsvinden, 
zonder dat er een vervolg in de betekenis van punt  22.2.3 komt of zonder dat een officiële beoordeling 
in de betekenis van punt 22.2.3.3 volgt, wordt het weddenschapscontract met terugwerkende kracht 
opgeheven en moet de inzet worden terugbetaald. Dit geldt ook voor tenniswedstrijden die zoals 
hierboven of door opgave worden beëindigd. 

 22.2.7.3 Als het contract pas na aanvang van een of meerdere gebeurtenissen wordt afgesloten, geldt een 
quotering van 1,00. Als het contract pas na aanvang van alle gebeurtenissen wordt afgesloten, geldt 
punt 22.2.2. 

 22.2.8 Voor weddenschappen inzake het geven van kaarten geldt het volgende:
 22.2.8.1 Enkel de kaarten die tijdens de wedstrijd aan een aan de wedstrijd deelnemende sporter op het 

speelveld worden getoond, worden beoordeeld.
 22.2.8.2 Een gele/rode kaart telt zowel als gele alsook als rode kaart.
 22.2.9 Bijzondere bepalingen inzake de varianten „Speler x scoort“ of „Speler scoort + wedstrijdresultaat“. Als 

de speler niet vanaf het begin van de wedstrijd speelt, wordt de weddenschap aan een quotering van 1,0 
beoordeeld. Eigen doelpunten tellen niet.

 22.2.10 De bookmaker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor een gebrekkige datalijn met betrekking tot 
het afsluiten van weddenschappen en/of voor alle omstandigheden, die niet binnen de sfeer van de 
bookmaker liggen, zoals niet, onvolledig of verstoord doorgestuurde gegevens waardoor de klant nadeel 
kan oplopen, inclusief vermogensrechtelijke nadelen. 

 22.2.11 Als een klant binnen een bepaald tijdsbestek een boven de norm liggend geldelijk bedrag verliest, 
behoudt de bookmaker zich het recht voor om de gepaste maatregelen ter bescherming van de klant te 
treffen. 

 22.2.12 Winstlimieten 
 22.2.12.1 De uitbetaling van weddenschappen gebeurt enkel tot het maximale bedrag van een door de bookmaker 

bepaalde winstlimiet. Als de klant een weddenschap plaatst, waarvan de uitbetaling de winstlimiet 
overschrijdt, is de bookmaker niet aansprakelijk voor het overschrijdende bedrag. In dit geval wordt de 
uitbetaling navenant verminderd. Dit geldt ook als de bookmaker bij het afsluiten van de weddenschap 
niet heeft gewezen op een mogelijke overschrijding van de winstlimiet. De bookmaker is ten opzichte 
van de klant in geen geval aansprakelijk voor de op grond van dergelijke mindering theoretisch gederfde 
winst. 

 22.2.12.2 Als een klant meerdere dezelfde weddenschappen (ook de combinatie van enkelvoudige en 
combinatieweddenschappen) plaatst, waarvan de totale winst de winstlimiet overschrijdt, heeft de 
bookmaker het recht om de inzet zo veel te verminderen als noodzakelijk voor het in acht nemen van de 
winstlimiet(en).

 22.2.12.3 De bookmaker behoudt zich het recht voor om winstlimieten voor afzonderlijke klanten te bepalen. 
 22.2.12.4 De bookmaker behoudt zich het recht voor om limieten van weddenschappen waarvan de totale winst de 

door de bookmaker bepaalde limieten voor de gebeurtenis overschrijdt, navenant te verminderen zodat 
de limieten niet worden overschreden.  

 22.2.13 Tennis 
 22.2.13.1 Als een wedstrijd niet wordt beëindigd, worden alle weddenschappen op deze wedstrijd aan een 

quotering van 1,00 beoordeeld. Dit omvat alle voor deze gebeurtenis aangeboden varianten. Dit geldt 
ook als een van beide aangekondigde spelers vóór aanvang van de wedstrijd wordt gewijzigd. 

 22.2.13.2 Setweddenschappen - Als het aantal te spelen sets wordt gewijzigd, worden alle op dit soort 
weddenschappen geplaatste weddenschappen (setweddenschappen) aan een quotering van 1,00 
beoordeeld. Weddenschappen op het eindresultaat van de wedstrijd blijven geldig. 

 22.2.13.3 Tiebreakweddenschappen - Als het aantal te spelen sets wordt gewijzigd, worden alle op dit soort 
weddenschappen geplaatste weddenschappen (tiebreakweddenschappen) aan een quotering van 1,00 
beoordeeld. Weddenschappen op het eindresultaat van de wedstrijd blijven geldig. 

 22.2.13.4 Tornooizege - Als de wedgebeurtenis in overeenstemming met onderhavige wedbepalingen plaatsvindt 
en een deelnemer of een team niet op de gebeurtenis aantreedt, blijft het weddenschapscontract geldig 
(„play or pay“). Dit betekent dat een weddenschap die op een niet-deelnemende persoon of een niet-
deelnemend team is afgesloten, voor de wedder is verloren. 

 22.2.13.5 In de volgende gevallen blijven tennisweddenschappen geldig: 
 22.2.13.5.1 Wissel van de speeldag 
 22.2.13.5.2 Wissel van „indoor“ naar „outdoor“ en omgekeerd 
 22.2.14  Liveweddenschappen  
 22.2.14.1 Liveweddenschappen worden door een toevoegsel in het wedaanbod en/of op het wedticket (live of 

liveweddenschap als dusdanig aangeduid. Deze weddenschappen zijn expliciet ook na aanvang van 
de wedgebeurtenis geopend. Bij dergelijke manier van wedden veranderen de quoteringen op een 
dynamische manier en worden ze constant aan het spelverloop aangepast. Het voor de beoordeling 
van liveweddenschappen doorslaggevende resultaat zijn de onmiddellijk na de beëindiging van de 
respectieve weddenschap bekende resultaten. Latere wijzigingen (bv. beslissingen aan de „groene 
tafel“) hebben geen invloed op de beoordeling van aangeboden liveweddenschappen 

 22.2.14.2 Liveweddenschappen bij tennis 
  Als een tenniswedstrijd die door de bookmaker als liveweddenschap wordt aangeboden, wordt 

gestaakt en niet op dezelfde dag (Midden-Europese tijd) wordt voortgezet, zijn alle weddenschappen 
waarvan het resultaat nog openstaat, ongeldig en worden ze aan een quotering van 1,00 beoordeeld. 
Weddenschappen die reeds vóór het tijdstip van de stopzetting, waren beslist (bv. weddenschap op „Wie 
wint de eerste set?“ als de wedstrijd in de tweede set wordt gestaakt) blijven onverminderd van kracht. 
Deze worden conform het respectieve resultaat beoordeeld, onafhankelijk van het verdere verloop van 
de wedstrijd.

 22.2.14.3 Liveweddenschappen bij voetbal 
  Ook bij liveweddenschappen bij voetbal gelden voor de wedstrijdbeoordeling de richtlijnen van de 

algemene wedbepalingen. Zo worden weddenschappen op een wedstrijd zonder officiële beoordeling 
ongeldig verklaard. Uitzondering zijn speciale weddenschappen die reeds vóór het tijdstip van de 
stopzetting waren beslist (bv. weddenschappen op de score bij de rust, als de wedstrijd in de tweede 
helft wordt gestaakt). Deze worden conform het respectieve resultaat beoordeeld, onafhankelijk van het 
verdere verloop van de wedstrijd. Eveneens uitgesloten zijn weddenschappen die in de „Powergoal“-
modus zijn geplaatst. In geval van een stopzetting of een spelonderbreking, die gemeten vanaf het tijdstip 
van de aftrap langer duurt dan het vermoedelijke einde van de wedstrijd, worden de weddenschappen 
op deze wedstrijd met „geen doelpunt“ beoordeeld.

 22.2.14.4 Liveweddenschappen bij Formule1 
  Ook bij liveweddenschappen bij Formule1 gelden de algemene wedbepalingen met betrekking tot de 

wedstrijdbeoordeling. Uitzonderingen hierop zijn opnieuw speciale weddenschappen, die vóór het 
tijdstip van een eventuele stopzetting waren beslist (bv. „Wie leidt na 10 ronden?“ als de wedstrijd in de 
15e ronde wordt gestaakt). Deze weddenschappen worden als geldig beoordeeld. 

 22.2.14.5 Als door het uitvallen van het beeld of door het einde van de uitzending van de televisiezender die 
in het kader van de liveweddenschap door de bookmaker werd aangegeven, het resultaat van een 
wedgebeurtenis (bv. „Wie wint de 3e game?“ of „Wie trapt de volgende corner?“) niet ondubbelzinnig 
kan worden bepaald, worden de hierdoor getroffen weddenschappen onmiddellijk aan een quotering van 
1,00 beoordeeld. 

 22.2.14.6 Voor alle andere sporttakken geldt: 
  Bij alle liveweddenschappen gelden de algemene wedbepalingen met betrekking tot de 

wedstrijdbeoordeling. Uitzondering vormen de speciale weddenschappen die vóór het tijdstip van een 
eventuele stopzetting waren beslist. Deze weddenschappen worden als geldig beoordeeld. 

 22.2.15 Weddenschappen op de resterende tijd
 22.2.15.1 De weddenschap op de resterende tijd is een speciale vorm van liveweddenschappen en wordt 

afzonderlijk aangeduid. Bij dergelijke wedvarianten wordt op een gegeven tijdstip een gelijke stand 
(0-0) in de wedstrijd aangenomen. Dit betekent dat voor de beoordeling van de weddenschap enkel die 
doelpunten relevant zijn die na het plaatsen van de weddenschap worden gescoord. Bovendien gelden 
de aanvullende wedbepalingen voor liveweddenschappen of de algemene wedbepalingen.

 22.2.16 Alle tijdstippen worden in de Midden-Europese tijd (CET) aangegeven.

 22.3 Papieren prints en elektronische kopieën worden niet geüpdatet. De meest recente versie van de 
wedbepalingen kan op een terminal onder het punt ‚AGV‘ worden opgevraagd.

BETCENTER
Algemene wedbepalingen voor alle weddenschappen die vanaf 01.06.2016 
bij Betcenter, Ondernemingsnummer 0877.184.856, worden afgesloten.   
  


