V – SPORTS (VIRTUAL GAMES)
ALGEMENE REGELS
1. V-Sports is een programma dat loopt op een onafhankelijke server, waarbij Stanleybet of een
derde partij op geen enkele manier kan interveniëren. De wedstrijden, die bestaan uit
Paardenrennen, Hondenrennen, Voetbal en Formule 1, worden simultaan gereproduceerd en
kunnen bekeken worden op de schermen in de verkooppunten waar V-Sport weddenschappen
worden aanvaard.
2. De weddenschappen worden automatisch geregistreerd, startend met het volgende spel vanaf
het moment dat de weddenschap werd geplaatst. Weddenschappen op het volgende spel kunnen
enkel aanvaard worden tot op het moment dat het lopende spel via een audiobericht werd gestopt
en dit bericht ook op het scherm is verschenen. Weddenschappen die geplaatst worden tijdens het
stoppen van het spel of nadat een spel is gestart, zullen geweigerd worden. Weddenschappen
kunnen geweigerd worden als dit spel het laatste spel is dat wordt gespeeld.
3. Een wedstrijd start ongeveer telkens om de 4 minuten
4. De minimum inzet per weddenschap is 1 € met een maximum uitbetalingsbedrag voor gelijk
welke weddenschap van 25.000€
5. Wanneer het resultaat van het spel getoond wordt op het scherm, kunnen de winsten
onmiddellijk gecollecteerd worden. De resultaten worden dagelijks getoond op de schermen en
deze worden gearchiveerd voor een termijn van 30 dagen en kunnen op verzoek opnieuw
beschikbaar gesteld worden.
6. Alle quoteringen van het betreffende spel worden getoond op de schermen.
7. Stanleybet kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk verlies of
geleden schade, of vermeende schade geleden door de klant als resultaat van, of als een gevolg van,
een van het volgende:
a) Vroegtijdige of laattijdige stopzetting van weddenschappen van het huidig spel
veroorzaakt door wie dan ook. Inzetten die worden gedaan tijdens het einde van het huidig
spel, zullen worden ingezet op het volgende spel en verschillende opeenvolgende inzetten
op spellen, zullen ingezet worden op het aantal gevraagde aantal spellen, startend met het
volgende spel. Enkelvoudige inzetten of meervoudige opeenvolgende inzetten op
wedstrijden zullen ingezet worden op de gevraagde aantal wedstrijden, startend met het
volgende spel.
b) Enige storing in het systeem, de verbinding of de apparatuur die buiten de redelijke
controle van de V-Sports aanbieder vallen.
c) Het verlies van een weddenschapsticket
d) Onleesbare, incorrecte, verkeerd afgedrukte of blanco weddenschapstickets
e) Betalingen van winnende tickets die reeds werden uitbetaald

8. Weddenschap types:
a) Paardenrennen, Hondenrennen & Formule 1
Win: is een weddenschap die de selectie van een nummer vereist die de eerste plaats in de
wedstrijd zal behalen.
Forecast: is een enkelvoudige weddenschap, die een selectie vereist van de 1e en 2e in de
juiste volgorde.
Combo Forecast: is een enkelvoudige weddenschap, die een selectie vereist van de 1 e en 2e
in willekeurige volgorde.
Onderstaande tabel toont het aantal mogelijke forecast combinaties bij de gekozen
selecties.
Tricast: is een enkelvoudige weddenschap, die een selectie vereist van de 1e , 2e en 3e in de
juiste volgorde.
Combo Tricast: is een enkelvoudige weddenschap, die een selectie vereist van de 1 e , 2e en
3e in willekeurige volgorde.
Onderstaande tabel toont het aantal mogelijke tricast combinaties bij de gekozen selecties.
Place Only: is een weddenschap, die een selectie vereist van een nummer die zal eindigen
op de 1e of 2e of 3e plaats in de wedstrijd. Opgelet: voor Hondenrennen is dit een
weddenschap die een selectie vereist van een nummer die zal eindigen op de 1e of 2e plaats
in de wedstrijd.
COMBINATIE TABEL
Forecast Combinaties
Selecties
Aantal weddenschappen
3
6
4
12
5
20
6
30

Tricast Combinaties
Aantal weddenschappen
6
24
60
120

b) Voetbal
Win Draw Loose (1X2)
Home Win (1): is een weddenschap die de eerstgenoemde selectie vereist
(thuisploeg) die de wedstrijd zal winnen
Away Win (2): is een weddenschap die de tweede genoemde selectie vereist
(bezoekende ploeg) die de wedstrijd zal winnen
Draw (X): is een weddenschap waarbij beide ploegen hetzelfde aantal doelpunten
hebben in de wedstrijd en deze eindigt in een gelijkspel.
Double Chance: is een weddenschap die inhoudt dat 2 van de drie uitkomsten zoals
hierboven beschreven geselecteerd worden –
1X – Overwinning thuisploeg of Gelijkspel
X2 – Overwinning bezoekers of Gelijkspel
12 - Overwinning thuisploeg of bezoekers
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U/O 2.5: is een weddenschap die vereist dat het totaal aantal goals in de wedstrijd Under
(Minder dan) of Over (Meer dan) 2.5 doelpunten zal zijn.
Correct Score: is een weddenschap die de correcte einduitslag van de wedstrijd vereist.
Het meest aantal doelpunten die kunnen gescoord worden in één wedstrijd is 4. Daarom zijn
de mogelijke selecties betreffende de volgende:
Winst Thuisploeg
(Home Win)
Winst Bezoekers
(Away Win)
Gelijkspel
(Draw)

-

1-0

2-0

3-0

4-0

2-1

3-1

-

0-1

0-2

0-3

0-4

1-2

1-3

-

0-0

1-1

2-2

-

-

-

Total Goals Scored: is een weddenschap die het totaal aantal doelpunten vereist die op het
einde van de wedstrijd gemaakt zijn – i.e. 0, 1, 2, 3 of 4.
9. Annulatiebeleid
Tickets kunnen niet geannuleerd worden.
10. Voor elke gebeurtenis die niet vermeld wordt in deze regels, is het algemene Stanleybet
Belgium reglement van toepassing.
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