
1. Paardenrennen 

a. Algemene regels voor paardenrennen 

1) Alle voorwaarden in dit hoofdstuk verwijzen uitsluitend naar Paardenrennen en hebben voorrang op elke 
andere regel of voorwaarde. 

2) Uitbetalingen worden gebaseerd op het officiële resultaat dat wordt uitgegeven op het moment van de 
‘Weigh In’. Eventuele wijzigingen nadat een dergelijk resultaat is aangekondigd, worden niet in aanmerking 
genomen. 

3) Alle weddenschappen, met uitzondering van ‘Ante Post-weddenschappen’, worden ongeldig beschouwd 
indien de race wordt gestaakt of ongeldig wordt verklaard. Indien de race wordt uitgesteld naar een andere 
dag en de ‘Final Declarations’ van kracht blijven, worden alle weddenschappen als geldig beschouwd, op 
voorwaarde dat de locatie voor de race niet is gewijzigd. In alle andere dergelijke gevallen worden alle 
weddenschappen ongeldig verklaard. 

4) Alle verwijzingen naar starttijden die worden gepubliceerd in combinatie met een wedmogelijkheid, 
verwijzen naar de officiële geplande tijd van de race in lokale tijd. Tenzij anders aangegeven in de Regels 
voor Paardenrennen blijven alle weddenschappen geldig ongeacht eventuele wijzigingen van de starttijd 
van de race. 

5) In het geval van een valse start of een ander voorval dat ertoe zou leiden dat een race opnieuw wordt 
gestart, wordt de race niet ‘under starter’s orders’ beschouwd. In een dergelijk geval worden de inzetten voor 
selecties die niet deelnemen aan de re-run terugbetaald. Eventuele winst die voortvloeit uit de resterende 
selecties is onderhevig zijn aan Tattersalls Regel 4. Het aantal deelnemers dat deelneemt aan de re-run 
bepaalt de ‘Plaats’-voorwaarden. Normale Ante Post-regels zijn echter van toepassing op Ante Post-
weddenschappen. 

6) Indien een race als een “No-Race” wordt aangemerkt en een re-run plaatsvindt, gelden alle 
weddenschappen voor de paarden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden prijzen voor een ‘No-Race’ 
blijven geldig voor de re-run-race, tenzij er een non-runner is, in welk geval alle weddenschappen worden 
uitbetaald volgens Tattersalls Regel 4. 

7) Uitbetaling van weddenschappen op paarden die ofwel weigeren om uit de startboxen te komen, of op 
andere wijze weigeren om van start te gaan in een National Hunt-race, wordt gebaseerd op de uitspraak van 
de officiële starter. Als de officiële starter het paard als een runner beschouwt, worden weddenschappen op dat 
paard afgehandeld alsof het paard de race heeft gelopen. 

8) Een race wordt beschouwd als ‘Walk-over’ wanneer slechts één paard deelneemt aan de race. 

9) ‘Walk-overs’ en ongeldige races tellen als races, maar elke betrokken selectie zal worden behandeld als een 
non-runner. 

10) Mocht er enige twijfel bestaan over de vraag of een weddenschap betrekking heeft op paarden- of 
windhondenrennen, dan heeft paardenrennen voorrang. 

11) Als een selectie de juiste naam heeft, zijn de weddenschappen geldig voor die selectie, ongeacht of 
een verkeerde race, tijd of prijs is toegevoegd. Wanneer een selectie wordt geïdentificeerd aan de hand 
van racetijd en -nummer, heeft dat nummer ook voorrang op elke prijs. 

 
 

12) In het geval van een dubbele inzet en de klant om een specifieke racetijd vraagt, wordt het alleen als een 
weddenschap voor die race beschouwd. Als de selectie in de andere race loopt, wordt deze als een non-
runner behandeld. 

 
b. Winnend-wedden en Each way-wedden 



1) Een ‘Winnend’-weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie die alleen als gewonnen zal 
worden beschouwd als het gekozen paard de race wint. 

2) Een ‘Each Way’-weddenschap (ook wel EW genoemd) verwijst naar een weddenschap waarbij de 
gekozen selectie moet winnen of anders plaatst binnen de uitbetalingsvoorwaarden. De weddenschap is 
verdeeld in twee delen (het deel ‘Win’ en het deel “Plaats”) met een gelijke inzet: een EW-weddenschap van 
£1 kost in totaal dus £2. 

3) Alle weddenschappen ‘Each Way’ worden bepaald door Starting Price place-voorwaarden (oftewel SP). De 
plaatsvoorwaarden (1/4, 1/5 en aantal betaalde plaatsen) worden dus bepaald door het aantal paarden dat 
‘under starter’s orders’ komt en niet door het aantal gedeclareerde deelnemers op het moment van plaatsing 
van de weddenschap. 



4) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op weddenschappen ‘Each Way’: 

1. Handicap Races: 

2-4 deelnemers = alleen Winnend 

5-7 deelnemers = 1/4 van quotering 1, 2 

8-11 deelnemers = 1/5 van quotering 1, 2, 3 

12-15 deelnemers = 1/4 van quotering 1, 2, 3 16 of meer deelnemers = 1/4 van quotering 1, 2, 3, 4 

2. Non Handicap 

Races: 2-4 

deelnemers = alleen 

Winnend 

5-7 deelnemers = 1/4 van quotering 1, 2 

8 of meer deelnemers = 1/5 van kans 1, 2, 3 

5) Alle Each-Way Doubles, Trebles, etc., worden verrekend op basis van win to win, place to place. 

6) “Betting without” verwijst naar de mogelijkheid om te wedden op het behalen van een bepaalde 
eindpositie door een bepaald paard (Winnend of Plaats) indien de ‘listed’ paarden worden uitgesloten van 
de berekening van de officiële resultaten. 

7) ‘Each Way’-voorwaarden voor ‘Betting without’-markten zijn gebaseerd op het aantal deelnemers dat 
daadwerkelijk aan de race deelneemt nadat de ‘listed’ paarden zijn uitgesloten van het totale aantal of 
deelnemers. 

8) Tattersalls Regel 4-inhoudingen zijn van toepassing in het geval van non-runners binnen ‘Bettingwithout’-
markten. 

c. Prijzen - Early, Board en Starting 

1) Het is mogelijk om uit twee (2) prijsopties te kiezen: de prijs op het moment van plaatsing of de Starting 
price (startprijs, SP). De SP verwijst naar de quotering voor de gekozen selectie aan het begin van de race. 
Indien er kan worden gewed tijdens de race, wordt de SP berekend op basis van de laatst beschikbare 
quoteringen voor de selectie. Het dient te worden opgemerkt dat SP niet beschikbaar is voor Ante Post-
weddenschappen (AP). 

2) Early prices (EP) zijn de quoteringen die worden aangeboden op de dag van het evenement. Deze worden 
meestal aangeboden tussen 8 en 10 uur ‘s morgens op de dag van het evenement tot 15 minuten na het 
begin van de race. In sommige gevallen (zoals voor races op zaterdag en races met hoge belangstelling) kan 
het voorkomen dat de EP op andere tijdstippen wordt aangeboden dan de hierboven genoemde nadat de 
uiteindelijke declaraties bekend zijn. 

3) De alternatieven voor SP, Board Prices (BP) of Industry Prices (IP) worden normaliter ongeveer 15 
minuten voorafgaand aan de race getoond. 

4) Elke weddenschap, anders dan die geplaatst bij SP, zal ertoe leiden dat de uitbetaling wordt gebaseerd 
op de genomen prijs op het moment van de plaatsing van de weddenschap, evenals op de andere regels die 
in dit deel worden vermeld. 

5) Inzetten op EP en BP worden terugbetaald als een paard ‘not under orders’ wordt teruggetrokken. De 
quoteringen voor paarden binnen dezelfde race zijn onderworpen aan Tattersalls Regel 4 (c)-inhoudingen, 



indien van toepassing. 

6) In het geval van terugtrekkingen die leiden tot de vorming van een nieuwe markt. Alle weddenschappen bij 
EP of BP vóór de vorming van de nieuwe markt zijn onderworpen aan Tattersalls Regel 4 (c)-inhoudingen, 
indien van toepassing. 

7) Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer deelnemers voor genoemde 
selecties tegen de huidige ‘Board/Show Prices’ zoals doorgegeven aan onze service door de officiële 
informatiedienst (PA), 

8) Als een onjuiste prijs wordt doorgegeven, worden alle weddenschappen op uitslagen met onjuiste 
quoteringen ongeldig verklaard en worden inzetten terugbetaald.  
9) In gevallen waar Tattersalls Regel 4 van toepassing is na de terugtrekking van een paard, zullen geen 
verdere weddenschappen worden aanvaard op basis van “Board/Show Price”, tenzij een nieuwe markt is 
gevormd. 

10) Paarden die worden aangeboden als ‘Price Boosts’, ‘Knockouts’ enz., zijn ook onderworpen aan een 
Regel 4-inhouding indien er een toepasselijke non-runner in de race is. 

11) Elke verwijzing naar tijdschema’s, prijsbeschikbaarheid, enz. moet als indicatief en niet bindend worden 
beschouwd. Platinum Gaming (PG) behoudt zich het recht voor om dergelijke tijdschema’s te wijzigen, prijzen 
uit te vaardigheden en de beschikbaarheid van elke race- of gokoptie naar eigen goeddunken te annuleren. 

d. Unnamed Favourite-weddenschappen 

De ‘Unnamed Favorite’ (fav) en de ‘Unnamed Second Favorite’ (2fav) verwijzen naar selecties die worden 
bepaald op basis van het volgende: 

1) Het paard waaraan in de SP de laagste quotering wordt toegekend, moet worden beschouwd als de 
‘Unnamed Favorite’. 

2) Als de SP twee paarden met de laagste kansen oplevert, zal het paard met het laagste racekaartnummer 
worden beschouwd als de ‘Unnamed Favorite’. 

3) Als een paard ‘not under orders’ wordt teruggetrokken maar nog steeds favoriet is volgens SP, wordt het 
paard als een non-runner behandeld. 

4) In het geval van een ‘walk-over’, nadat de markt is weergegeven, worden alle weddenschappen ongeldig 
verklaard. 

e. Tattersalls Regel 4 

1) Tattersalls Regel 4 is van toepassing in gevallen waarbij een paard wordt teruggetrokken dat niet onder 
‘starters orders’ komt, of officieel door de starter wordt geacht niet deel te hebben genomen aan de race. 

2) Tattersalls Regel 4 vermindert winnende weddenschappen met een vaststelde waarde om te 
compenseren voor de terugtrekking van een paard in de specifieke race. De grootte van de vermindering 
wordt bepaald door de quotering (Early of Board/Show) die het paard heeft op het moment van intrekking. 



 
 
 

4) In de tabellen waarnaar hierboven wordt verwezen worden de quoteringen zowel in decimalen als breuken 
vermeld. In het geval dat de decimale opties niet worden gedekt door hun fractionele equivalent, behoudt 
Platinum Gaming zich het recht voor om de Tattersalls Regel 4-inhoudingen toe te passen op basis van de 
tabel met decimalen. 

5) Wedstrijden waarbij meer dan één terugtrekking zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90 p per £1. 

6) Als de totale aftrek op de markt waarop de weddenschap werd geplaatst 5 p is in £, en slechts één 
paard is teruggetrokken, wordt als een concessie de aftrek opgeheven. Als twee of meer paarden 
worden teruggetrokken, wordt echter een cumulatieve Regel 4-inhouding toegepast. 

f. Ante Post-wedden 

1) Een weddenschap is een Ante Post-weddenschap (AP) als deze vóór de nachtelijke declaratiefase worden 
geplaatst. Meestal gaat een dergelijke declaratiefase in 48 uur voorafgaand aan de start van de race voor 
Flat Racing en 24 uur voorafgaand aan de start van de race voor National Hunt Racing. 

2) AP-inzetten op paarden die niet deelnemen aan de race worden niet terugbetaald en Tattersalls Regel 4 is 
niet van toepassing, tenzij specifiek vermeld. 

3) Als ten minste één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, worden alle AP-weddenschappen ongeldig 
verklaard: 

i. De race is geannuleerd; 

ii. De race is officieel ongeldig verklaard; 

iii. De omstandigheden van de race worden gewijzigd nadat weddenschappen zijn afgesloten (zoals 
gedefinieerd volgens Tattersalls Regels); 

iv. Een paard wordt door loting uitgesloten van deelname volgens The Jockey Club Rules of Racing; 

Decimale_quotering Fractionale quotering Netto inhoudingen 

11.00 en hoger 10/1 en hoger Geen inhouding 

1/1 – 31/25 

1/9 of korter 1,12 of lager 



v. De locatie of de ondergrond is gewijzigd (bijvoorbeeld van gras naar zand/alle weersomstandgheden of 
andersom);  

vi. De aanmeldingsfase van de race wordt heropend. 

4) Afgezien van de eventualiteiten die in deze sectie worden genoemd, worden alle AP-weddenschappen 
geldig geacht als de race wordt gelopen binnen 14 volledige dagen vanaf de oorspronkelijke datum, zolang de 
omstandigheden van de race onveranderd blijven. Dergelijke voorwaarden zijn onder meer dat de opnieuw 
geplande race op dezelfde baan plaatsvindt, dezelfde afstand heeft en dat de race niet wordt heropend voor 
nieuwe aanmeldingen. Als de verschoven race niet aan een van de bovengenoemde criteria voldoet, worden 
alle AP-weddenschappen ongeldig verklaard. 

5) AP-weddenschappen worden uitbetaald tegen de prijs- en de plaatsvoorwaarden die van toepassing zijn op 
het moment van acceptatie. Mocht een weddenschap worden geaccepteerd met een onjuiste quotering of 
plaatsvoorwaarden dan behoudt Platinum Gaming zich het recht voor om naar eigen goeddunken de 
weddenschap als ongeldig af te handelen en de inzet zal worden terugbetaald. 

g. -Cast-weddenschappen 

1. Forecast- en Tricast-weddenschappen - Algemene regels 

a. Forecasts worden beschikbaar gemaakt en geaccepteerd voor races met 3 of meer deelnemers. 

b. Tricasts worden geaccepteerd voor races waarvoor een officieel door de computer gegenereerd Tricast-
dividend wordt bekendgemaakt. 

c. Als er geen dividend wordt bekendgemaakt, worden weddenschappen beschouwd als een computer 
straight forecast voor de geselecteerde selecties voor de eerste en tweede plaats, waarbij de derde plaats 
buiten beschouwing wordt gelaten. 

d. Forecastweddenschappen worden uitbetaald in overeenstemming met de door de computer 
gegenereerde SP straight forecast-opbrengsten. Mocht om welke reden dan ook een Forecast SP-
opbrengst niet worden gegeven, dan worden weddenschappen ongeldig geacht. 

e. Forecastweddenschappen moeten altijd genoemd zijn. Weddenschappen op niet-genoemde favorieten 
worden niet geaccepteerd en als deze per ongeluk worden aangenomen, worden ze ongeldig verklaard. 

f. Inzetten worden terugbetaald bij Forecast- en Tricast-weddenschappen waarbij een non-runner betrokken is. 

2. Straight Forecast Bij een Straight Forecast kan worden gewed op de exacte volgorde van aankomst van 
het eerste en tweede geplaatste paard in een race. 

3. Reverse Forecast Bij een Reverse Forecast kan worden gewed op het eerste en tweede geplaatste 
paard in een race, ongeacht de volgorde van aankomst. De kosten van deze weddenschap zijn twee 
keer zo hoog als een Straight Forecast, omdat een dergelijke weddenschap kan worden beschouwd als 
2 Straight Forecast-weddenschappen. 

4. Combination Forecast Bij een Combination Forecast is het mogelijk om 3 of meer selecties in een 
bepaalde race te kiezen. Om als winnende weddenschap te worden beschouwd moeten 2 van de 
geselecteerde paarden op de eerste en tweede plaats eindigen, ongeacht de volgorde van aankomst. 

5. Tricast Bij een Tricast kan worden gewed op de exacte volgorde van het eerste, tweede en derde 
geplaatste paard in een race. 

6. Combination Tricast Bij een Combination Tricast kan worden gewed op het eerste, tweede en derde 
geplaatste paard in een race, ongeacht de volgorde van aankomst. 

h. ‘Place Only’-weddenschappen 

Platinum Gaming behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een ‘Place Only’-markt aan te 



bieden voor bepaalde races. Zulke weddenschappen worden op dezelfde manier verrekend als het ‘Plaats’-
deel van een’ Each Way’-weddenschap. 

1) Als een paard ‘not under orders’ wordt teruggetrokken, wordt het paard als een non-runner behandeld. 
Inhoudingen in overeenstemming met de onderstaande Regel 4-tabellen zijn van toepassing. Deze 
inhoudingen zijn gebaseerd op de ‘Place Only’-prijs op het moment van terugtrekking en zijn van toepassing 
op de’ Place Only’-markt. 

2) Het aantal uitbetaalde plaatsen wordt bepaald door de aanmeldingen op de dag van de race. Als het aantal 
plaatsen wordt verlaagd vanwege een afname van het aantal deelnemers, blijft voor ‘Place Only’-
weddenschappen het aantal uitbetaalde plaatsen ongewijzigd. Als het aantal deelnemers echter gelijk is aan 
of kleiner is dan het aantal aangeboden plaatsen, worden weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard 
en inzetten terugbetaald. 

3) Verminderingen op de quoteringen van de overgebleven paarden zijn gebaseerd op het volgende: 
Decimale quotering Fractionele quoteringen Netto inhoudingen voor 2e plaats Netto inhoudingen voor 
3e plaats Netto inhoudingen voor 4e geplaatst (of meer) 

 
 

 

4) In de tabellen waarnaar hierboven wordt verwezen worden de quoteringen zowel in decimalen als breuken 
vermeld. In het geval dat de decimale opties niet worden gedekt door hun fractionele equivalent, behoudt 
Platinum Gaming zich het recht voor om de Regel 4-verminderingen toe te passen op basis van de 
decimaaltabel.  

i. Speciale weddenschappen 

1. Jockey Specials Bij Jockey Specials is het mogelijk om op een genoemde jockey te wedden die paarden 
berijdt die ofwel winnen of plaatsen in een bepaald aantal races in een specifieke meeting, indien van 
toepassing. 

a. In het geval dat een jockey die is ingepland om 3 of minder races te rijden, minstens 1 non-runner heeft, 
wordt de Jockey Accumulator-markt als ongeldig beschouwd. Een dergelijke bepaling is van kracht tenzij de 
weddenschap kan worden uitbetaald ongeacht de uitkomst van de race waarbij de non-runner betrokken 

Decimale  
quotering 

Fractionele 
quotering 

 Netto 
inhouding 
voor derde 
geplaatst 

 Netto 
inhouding 
voor 
tweede 
geplaatst 

 Netto 
inhouding 
voor vierde 
geplaatst 
(of meer) 

5.20 en hoger 21/5 en hoger Geen inhouding Geen inhouding Geen inhouding 

1/1 – 31/25 

1,12 of lager 1/9 of korter 



was. In dit geval worden weddenschappen uitbetaald op basis van de uitkomst. 

b. Jockey Accumulator-markten voor jockeys die zijn ingepland om minimaal 4 ritten te rijden, blijven geldig 
tenzij de jockey 2 of meer non-runners heeft. In dat geval worden weddenschappen op deze markt ongeldig 
verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht tenzij de weddenschap kan worden uitbetaald ongeacht de 
uitkomst van de race waarbij de non-runner betrokken was. In dit geval worden weddenschappen uitbetaald 
op basis van de uitkomst. 

c. “Plaats”-markten worden uitbetaald in overeenstemming met de Plaats-voorwaarden die van toepassing zijn 
voor elke race. 

d. Voor quoteringen voor andere Jockey Specials, met uitzondering van de ‘Jockey Accumulator’, wordt vereist 
dat de Jockey alle vermelde races wint (of Plaatst, indien van toepassing). 

e. In het geval van non-runners in Jockey Specials in specifieke races worden de weddenschappen ongeldig 
verklaard. 

 
f. Jockey Specials zijn uitsluitend gebaseerd op de geboekte ritten van een jockey. Mocht een jockey tijdens 
een meeting extra ritten krijgen, dan worden deze NIET in aanmerking genomen voor de weddenschap. 

2. Cross Card Jockey Specials 

Bij Cross Card Jockey Specials kan worden gewed op genoemde jockeys, die beide paarden moeten rijden die 
ofwel winnen of in een bepaald aantal races plaatsen in een specifieke meeting, indien van toepassing. 

a. In het geval dat 1 of meer van de meetings niet worden afgerond, worden weddenschappen ongeldig 
verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle races die voorafgaand aan het stopzetten zijn 
beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen worden gewijzigd, het mogelijk maken om 
dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden weddenschappen uitbetaald op basis van de uitkomst. 

b. Jockey Specials-regels zijn van toepassing. 

3. Trainer Specials Bij Trainer Specials kan worden gewed op een genoemde trainer met paarden die 
ofwel winnen of in een bepaald aantal races plaatsen in een specifieke meeting, indien van toepassing. 

a. Jockey Specials-regels zijn van toepassing. 

4. Afstandswedden - Algemene regels (van toepassing op alle afstandsweddenschappen) 

a. Een winnende afstandsweddenschap wordt bepaald door de officieel aangegeven afstand tussen het 
eerste en tweede geplaatste paard voorbij de paal, op voorwaarde dat ze de juiste koers hebben gevolgd 
en het juiste gewicht hebben gedragen. 

b. De volgende terminologie is van toepassing bij 

‘afstandswedden’: o „Nose” = 0,05 van een lengte 

o ‘Short head’ = 0,1 van een lengte 

o ‘Head’ = 0,2 van een lengte 

o „Neck” = 0,3 van een lengte o ‘Een halve lengte’ = 0,5 van een lengte 

o ‘Three quarters’ = 0,75 van een lengte 

c. Het maximale aantal ‘lengtes’ in elke race is 12 lengtes voor Flat Racing en 30 lengtes voor National Hunt 
Racing. 

5. ‘Meeting Winning’-afstandswedden 

a. Bij ‘Meeting Winning’-afstandswedden kan worden gewed op het totaal van winnende afstanden in een 



specifieke meeting. 

b. In het geval van een ‘Walkover’, of als er geen officieel resultaat wordt verklaard (bijvoorbeeld: alle paarden 
worden geschrapt), wordt het volgende aantal lengtes toegevoegd aan het totaal: 5 lengtes voor Flat Racing 
en 12 lengtes voor National Hunt Racing. 

c. Als tijdens een meeting een of meerdere races worden geannuleerd of ongeldig worden verklaard, worden 
alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle 
races die voorafgaand aan het stopzetten zijn beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen 
worden gewijzigd, het mogelijk maken om dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden 
weddenschappen uitbetaald op basis van de uitkomst. 

d. Platinum Gaming behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om weddenschappen aan te bieden 
met betrekking tot een specifiek aantal meetings op een vermelde dag/periode. Als in een van de vermelde 
meetings een of meerdere races worden geannuleerd of ongeldig worden verklaard, worden alle 
weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle races die 
voorafgaand aan het stopzetten zijn beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen worden 
gewijzigd, het mogelijk maken om dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden weddenschappen 
uitbetaald op basis van de uitkomst. 

6. ‘Race Winning’-afstandswedden 

a. Bij ‘Race Winning’-afstandswedden kan worden gewed op de winnende afstand in een specifieke race. 
 
b. In het geval van een ‘Walkover’, of als er geen officieel resultaat wordt uitgevaardigd (bijvoorbeeld: alle 
paarden worden geschrapt), worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. 

7. ‘Horse Winning’-afstandswedden 

a. Bij ‘Horse Winning’-afstandswedden kan worden gewed op een bepaald paard dat een vermelde race 
wint met een specifieke afstand. 

b. In het geval van een ‘Walkover’, of als het specifieke paard een non-runner wordt, worden alle 
weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Als het gekozen paard de race niet wint, worden alle 
weddenschappen op deze markt als verloren beschouwd. 

8. Paardenrennen in combinatie met andere sporten 

a. Uitsluitend naar eigen goeddunken van Platinum Gaming kan worden besloten om vooraf ingestelde 
combinaties aan te bieden tussen paardenraces en andere sporten. 

b. Tenzij anders aangegeven, bestaat de combinatie uit een paard dat een specifieke race wint en een 
team/atleet/atleten die een specifieke wedstrijd winnen. 

c. In het geval dat een van de gekozen paarden een non-runner is, worden weddenschappen afgehandeld als 
zijnde ongeldig en inzetten worden terugbetaald. 

d. Tenzij specifiek vermeld zijn de afwikkelingsregels zoals beschreven in het geval van geannuleerde 
uitgestelde sportevenementen (niet-paardenraces) van toepassing. 

9. Tv-special markten 

a. Alle tv-special markten hebben alleen betrekking op races die live op de Britse tv worden getoond. 

b. Tenzij specifiek vermeld bij de aangeboden wedmogelijkheid zijn de normale regels voor Horse Racing van 
toepassing. 

10. Ante Post Specials 



a. Naar eigen goeddunken van Platinum Gaming kan een verscheidenheid aan markten, vergelijkbaar 
maar niet beperkt tot de ‘Daily Specials’, worden aangeboden op basis van lange termijn Ante Post-
races. 

b. Tenzij specifiek vermeld bij de aangeboden wedmogelijkheid zijn de normale regels voor Ante Post van 
toepassing. 

11. ‘Match’-weddenschappen 

a. Weddenschappen verwijzen naar de vermelde paarden die de beste eindpositie hebben aan het einde 
van de race, of na een vooraf gedefinieerde fase. 

b. Alle markten worden afgehandeld op basis van het officiële resultaat. 

c. Als geen van de vermelde paarden erin slaagt de race te beëindigen, worden alle weddenschappen op de 
markt ongeldig verklaard. 

d. In het geval dat minstens één (1) van de vermelde paarden een non-runner is, worden alle weddenschappen 
ongeldig verklaard. 

12. ‘Daily Favourites’-weddenschappen 

a. De Daily Favouristes verwijzen naar weddenschappen op een bepaald aantal favorieten om te winnen of 
te plaatsen (indien van toepassing) op een vermelde meeting. 

b. Markten met betrekking tot ‘Plaats’-favorieten worden afgehandeld in overeenstemming met de Plaats-
voorwaarden die van toepassing zijn op de respectieve race in de meeting. 

c. Als de SP twee paarden met de laagste quotering oplevert, zal het paard met het laagste 
racekaartnummer worden beschouwd als de ‘Favourite’. In het geval dat de verklaarde Favourite wordt 
teruggetrokken en geen nieuwe markt wordt gevormd, wordt het tweede paard met het laagste 
racekaartnummer de ‘Favourite’. 

 
d. In gevallen waarbij er 4 of minder deelnemers zijn, moet de ‘Favoriet’ de race winnen omwille van ‘Plaats’-

doeleinden. 

e. In het geval dat 1 of meer races niet worden afgerond, worden weddenschappen op deze markt ongeldig 
verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle races die voorafgaand aan het stopzetten zijn 
beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen worden gewijzigd, het mogelijk maken om 
dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden weddenschappen uitbetaald op basis van de uitkomst. 

13. ‘Daily Accumulator’-weddenschappen 

a. De Daily Accumulators verwijzen naar het weddenschappen waarbij wordt ingezet op winnend of plaats van 
genoemde paarden/favorieten binnen hun respectievelijke races, indien van toepassing. 

b. Plaats-accumulators worden afgehandeld in overeenstemming met de Plaats-voorwaarden voor de 
respectieve race in de meeting. 

c. In het geval dat een van de gekozen selecties een non-runner is, worden alle weddenschappen afgehandeld 
als zijnde ongeldig en inzetten worden terugbetaald. 

j. Reserves 

1) In races met Reserves ter vervanging van non-runners behoudt Platinum Gaming zich het recht voor 
om, uitsluitend naar eigen inzicht, Early Prices voor reservepaarden te quoteren. 

2) Quoteringen voor eventuele reserves die deelnemen aan de race zullen worden gebruikt ter 
compensatie van eventuele Tattersalls Regel 4-inhoudingen die van toepassing zouden zijn op non-
runners. 



3) Er zijn geen Tattersalls Regel 4-aftrekkingen op reserves waarvoor Early Prices beschikbaar zijn en die 
uiteindelijk non-runners worden. Een dergelijke bepaling is niet van toepassing in gevallen waar de 
declaratiefase van de racecourse is verstreken (45 minuten vóór de geplande start van de race); een reserve 
neemt de plaats in van een teruggetrokken paard en wordt daarom beschouwd als een officiële deelnemer. 
Indien het ‘reserve’-paard wordt teruggetrokken na verstrijken van de bovengenoemde deadline zijn 
Tattersalls regel 4-inhoudingen van toepassing. 

k. Maximale winst 

1) Hoewel er gevallen kunnen zijn waarbij de potentiële uitbetaling van de geaccepteerde 
weddenschappen de maximaal toegestane winst overschrijdt, blijft de uiteindelijke netto uitbetaling 
beperkt tot de onderstaande limieten. 

2) De volgende limieten zijn van toepassing op alle selecties die worden gedekt door een volledige officiële 
informatiedienst (bijvoorbeeld: PA): 

a. De limiet van £100.000 is van toepassing op races die in Groot-Brittannië en Ierland worden gehouden; 

b. De limiet van £100.000 is van toepassing op races van Group 1 die in Groot-Brittannië en Ierland worden 
gehouden; 

c. De limiet van £25.000 is van toepassing op races die in andere landen worden gehouden; 

d. De limiet van £25.000 is van toepassing op markten die worden vermeld in clausule “i” (Speciale 
weddenschappen). 

3) De hieronder vermelde bedragen moeten worden beschouwd als de maximale netto bedragen die op een 
enkele dag kunnen worden gewonnen. Voor de duidelijkheid moet een enkele dag worden beschouwd als de 
races die zijn gestart tussen 00:00CET en 23: 59CET. 

4) Indien een weddenschap een combinatie bevat van evenementen die onder verschillende 
categorieën/landen vallen, of anders gecombineerd worden met andere sporten die niet in deze sectie 
staan vermeld, dan zal de limiet die van toepassing is op die specifieke combinatie altijd worden 
beschouwd als de laagste in deze combinatie. Ga voor een lijst met sportspecifieke limieten van Platinum 
Gaming naar . 

l. Internationaal racen 

1) Dit gedeelte verwijst naar races buiten Groot-Brittannië en Ierland. In gevallen waarin deze regels 
onduidelijk en/of niet doorslaggevend zijn, wordt de uitbetaling gebaseerd op de andere regels in het 
gedeelte Horse Racing. 
 
2) Alle races worden uitbetaald op basis van het officiële resultaat van de lokale paardenracesautoriteit op de 
dag van de race, inclusief eventuele wijzigingen die zijn aangebracht na eventuele vragen en bezwaren van de 
steward. Bij de afrekening wordt ook rekening gehouden met eventuele aanvullende regels die worden 
toegepast door de relevante lokale autoriteit/organisatiecommissie (bijvoorbeeld koppelen). 

3) Als er een Starting Price (SP) in de branche beschikbaar is, worden weddenschappen uitbertaald in 
overeenstemming met deze prijzen, met uitzondering van weddenschappen die worden afgesloten 
volgens Early Prices (EP). In dergelijke gevallen worden weddenschappen uitbetaald volgens EP. 
Wanneer er geen SP van de branche beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld op basis 
van Pari-Mutuel/Tote-odds. 

m. Paardenrennen in de VS 

1) Dit gedeelte verwijst naar races in de VS. In gevallen waarin deze regels onduidelijk en/of niet 
doorslaggevend zijn, wordt de uitbetaling gebaseerd op de andere regels in het gedeelte Horse Racing. 



2) Alle races worden uitbetaald op basis van het officiële resultaat van de lokale paardenracesautoriteit op de 
dag van de race, inclusief eventuele wijzigingen die zijn aangebracht na eventuele vragen en bezwaren van de 
steward. Bij de uitbetaling wordt ook rekening gehouden met eventuele aanvullende regels die worden 
toegepast door de relevante lokale autoriteit/organisatiecommissie. 

3) Als er een Starting Price (SP) in de branche beschikbaar is, worden weddenschappen uitbertaald in 
overeenstemming met deze prijzen, met uitzondering van weddenschappen die worden afgesloten 
volgens Early Prices (EP). In dergelijke gevallen worden weddenschappen uitbetaald volgens EP. 
Wanneer er geen SP van de branche beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld volgens 
Pari-Mutuel/Tote-odds. 

4) Alle transacties voor races in de VS worden uitbetaald in de door de account aangegeven valuta en gaan 
niet rechtstreeks naar Amerikaanse Tote-pools. 

5) Dividenden voor Amerikaanse banen worden normaliter uitgekeerd tegen een dividend van $2. Om de 
uitbetaling te berekenen moeten dividenden worden gedeeld door 2 om het werkelijke rendement te 
berekenen. 

6) Als er geen dividend wordt gedeclareerd door de gastrenbaan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. 

7) Weddenschappen in Amerikaanse paardenrennen worden uitsluitend uitbetaald op basis van de naam van 
het paard. 

8) De volgende uitbetalingsvoorwaarden worden gebruikt bij het uitbetalen van weddenschappen: 

- ‘Winnend”-weddenschappen worden uitbetaald op basis van de Win-pool; 

- EW-weddenschappen met 8 of meer runners worden uitbetaald op basis van de Win and Show-pool; 

- De ‘Plaats’-delen van een EW-weddenschap voor races met 5 tot 7 deelnemers worden uitbetaald volgens de 
Plaats-pool. 

9) Een weddenschap op een ‘Gekoppeld’ paard zal als zodanig worden beschouwd voor alle geplaatste 
weddenschappen, niet alleen voor ‘Winnend’-weddenschappen. Een weddenschap op een paard dat is 
gekoppeld aan 1 of meer paarden omvat alle paarden met hetzelfde nummer. Als een van de gekoppelde 
paarden als een non-runner wordt beschouwd, wordt de weddenschap op de andere selecties nog steeds als 
geldig beschouwd. 

n. First Past the Post/Officiële resultaat 
 

1) We betalen uit op basis van het First Past the Post-resultaat en het officiële resultaat voor alle winnende en 
each way singles en multiples voor paardenrennen in het VK en Ierland met een maximale uitbetaling van 
£20.000 aan één klant, onder voorbehoud van de volgende uitzonderingen waarbij we alleen het officiële 
resultaat betalen; 

 
• Ante Post-weddenschappen 
• Tote of Pari Mutual-weddenschappen 
• Forecasts en Tricasts 
• Een ongeldige race 
• Een selectie met het verkeerde gewicht of waarbij de jockey niet is meegewogen 
• Een selectie die de verkeerde koers volgt 
• Een selectie die als winnaar of geplaatst wordt gegeven door een foute beslissing van de arbiter 
• Onjuiste communicatie van een resultaat 
• Een gewijzigd resultaat dat wordt gegeven nadat het officiële resultaat is bekendgemaakt, bijvoorbeeld na een 

succesvol beroep 
• Alle weddenschappen die worden geplaatst op „Favorite points”, „Distances”, „Without the Favourite” of „Special 

Match Bet”-markten 



• Races met twee deelnemers 
 

2. Regels voor Windhond-wedden. 

a. Algemene regels voor Windhonden 

1) Alle voorwaarden in dit hoofdstuk verwijzen uitsluitend naar Windhonden en hebben voorrang op elke andere 
regel of voorwaarde. 

2) Platinum Gaming publiceert normaal gesproken quoteringen voor alle evenementen die vallen onder 
BAGS http://www.bagsracing.com/. Platinum Gaming behoudt zich het recht voor om een dergelijk aanbod 
te wijzigen door evenementen toe te voegen of te verwijderen, ongeacht of de races die worden 
toegevoegd/verwijderd, worden gedekt door BAGS. 

3) Uitbetalingen worden gebaseerd op het officiële resultaat dat wordt uitgegeven door de arbiter. 
Eventuele wijzigingen nadat een dergelijk resultaat is aangekondigd, worden niet in aanmerking 
genomen. 

4) Alle weddenschappen, met uitzondering van ‘Ante Post-weddenschappen’, worden ongeldig beschouwd 
indien de race wordt gestaakt of ongeldig wordt verklaard. 

5) Alle verwijzingen naar starttijden die worden gepubliceerd in combinatie met een wedmogelijkheid, 
verwijzen naar de officiële geplande tijd van de race in lokale tijd. Tenzij anders aangegeven in de regels 
voor Windhonden blijven alle weddenschappen geldig ongeacht eventuele wijzigingen in de begintijd van 
de race. 

6) Indien een race een “No-Race” wordt verklaard en een re-run plaatsvindt, gelden alle weddenschappen 
voor de windhonden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden prijzen voor een ‘No-Race’ blijven 
geldig voor de re-run-race, tenzij er een non-runner is, in welk geval alle weddenschappen worden 
uitbetaald volgens Tattersalls Regel 4. 

b. Winnend-wedden en Each way-wedden 

1) Een „Winnend”-weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie die alleen als gewonnen zal 
worden beschouwd als de gekozen windhond de race wint. 

2) Een ‘Each Way’-weddenschap (ook wel EW genoemd) verwijst naar een weddenschap waarbij de 
gekozen selectie moet winnen of anders plaatst binnen de uitbetalingsvoorwaarden. De weddenschap is 
verdeeld in twee delen (het deel „Winnend” en het deel “Plaats”) met een gelijke inzet. Een EW-
weddenschap van £1 kost in totaal dus £2. 

3) Alle weddenschappen ‘Each Way’ worden bepaald door Starting Price place-voorwaarden (oftewel SP). De 
plaatsvoorwaarden (1/4, 1/5 en aantal betaalde plaatsen) worden dus bepaald door het aantal windhonden 
dat de race start niet door het aantal aangekondigde deelnemers op het moment van plaatsing van de 
weddenschap. 

4) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op weddenschappen ‘Each Way’: 2-4 deelnemers = Alleen 
winnend 5-6 deelnemers = 1/4 van quotering 1, 2 

5) Alle weddenschappen op non-runners worden als verloren weddenschappen beschouwd. 

6) Als het aantal windhonden dat de race beëindigt inferieur is aan het aantal plaatssvoorwaarden zoals eerder 
vermeld, worden alleen die deelnemers die officieel zijn geplaatst behandeld als winnende selecties. 

7) Alle Each-Way Doubles, Trebles, etc., worden verrekend op basis van win to win, place to place 

8) Each-Way-weddenschappen worden ook geaccepteerd voor Unnamed Favourites. 



9) ‘Betting without’ verwijst naar de mogelijkheid om in te zetten op het behalen van een bepaalde 
eindpositie door een bepaalde windhond indien de vermelde windhonden worden uitgesloten van de 
berekening van de officiële resultaten. 

10) ‘Each Way’-voorwaarden voor ‘Betting without’-markten zijn gebaseerd op het aantal deelnemers dat 
daadwerkelijk aan de race deelneemt nadat de vermelde windhonden zijn uitgesloten van het totale aantal 
of deelnemers. 
11) Tattersalls Regel 4-inhoudingen zijn van toepassing in het geval van non-runners binnen ‘Bettingwithout’-

markten. 

12) Als een windhond een non-runner wordt nadat de liveshow vanaf de renbaan is afgelopen, worden de 
weddenschappen op die selectie ongeldig verklaard. Weddenschappen op de overgebleven deelnemers 
worden onderworpen aan een Regel 4-inhouding. 

c. Prijzen - Board en Starting 

1) Het is mogelijk om uit twee (2) prijsopties te kiezen: de prijs op het moment van plaatsing of de Starting 
price (startprijs, SP). De SP verwijst naar de quoteringen voor de gekozen selectie aan het begin van de 
race. Indien er kan worden gewed tijdens de race, wordt de SP berekend op basis van de laatst 
beschikbare quoteringen voor de selectie. Het dient te worden opgemerkt dat SP niet beschikbaar is voor 
Ante Post-weddenschappen (AP). 

2) De alternatieven voor SP, Board Prices (BP) of Industry Prices (IP) worden normaliter ongeveer 5 minuten 
voorafgaand aan de race getoond. Bij weddenschappen die worden geaccepteerd bij BP of SP wordt de 
uitbetaling gebaseerd op de vastgestelde prijs op het moment van de plaatsing van de weddenschap, evenals 
op de andere regels die in dit hoofdstuk worden vermeld. 

3) Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer deelnemers voor genoemde 
selecties tegen de huidige ‘Board/Show Prices’ zoals doorgegeven aan onze service door de officiële 
informatiedienst (PA), 

4) Als een onjuiste prijs wordt doorgegeven, worden alle weddenschappen op uitslagen met onjuiste 
quoteringen ongeldig verklaard en worden inzetten terugbetaald. 

5) Elke verwijzing naar tijdschema’s, prijsbeschikbaarheid, enz. moet als indicatief en niet bindend worden 
beschouwd. Platinum Gaming behoudt zich het recht voor om dergelijke tijdsbestekken te wijzigen, prijzen 
af te geven en de beschikbaarheid van elke race- of gokoptie naar eigen goeddunken te annuleren. 

d. Unnamed Favourite-weddenschappen 

1) Alleen weddenschappen op de “Unnamed Favorite” worden geaccepteerd. De “Unnamed Favorite” (fav) 
verwijst naar selecties die worden bepaald op basis van het volgende: a De windhond waaraan in de SP de 
laagste kansen wordt toegekend, moet worden beschouwd als de „Unnamed Favorite”. b. Als de SP twee 
windhonden met de laagste kansen oplevert, zal de windhond met het laagste ‘trap’-nummer worden 
beschouwd als de „Unnamed Favorite”. 

2) Indien een renbaan op dezelfde dag meer dan 1 meeting heeft, verwijst de weddenschap tenzij anders 
vermeld naar de volgende meeting die wordt gelopen nadat de weddenschap is geaccepteerd. 

e. Tattersalls Regel 4 

1) Tattersalls Regel 4 is van toepassing in gevallen waarbij een windhond wordt teruggetrokken of officieel 
door de starter wordt geacht niet deel te hebben genomen aan de race. 

2) Tattersalls Regel 4 vermindert winnende weddenschappen met een vaststelde waarde om te 
compenseren voor de terugtrekking van een paard in de specifieke race. De grootte van de vermindering 
wordt bepaald door de quotering (Early of Board/Show) die het paard heeft op het moment van intrekking. 



3) Verminderingen op de quoteringen van de overgebleven windhonden zijn gebaseerd op het volgende: 



 
 
 

4) In de tabellen waarnaar hierboven wordt verwezen worden de quoteringen zowel in decimalen als breuken 
vermeld. In het geval dat de decimale opties niet worden gedekt door hun fractionele equivalent, behoudt 
Platinum Gaming zich het recht voor om de Tattersalls Regel 4-inhoudingen toe te passen op basis van de 
tabel met decimalen. 

5) Races met meer dan één terugtrekking zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90 p per £1. 

f. Ante Post-wedden 

1) Een weddenschap is een Ante Post-weddenschap (AP) als deze vóór de uiteindelijke declaraties die 
bekend zijn voor de race wordt geplaatst. 

2) AP-inzetten op windhonden die niet deelnemen aan de race worden niet terugbetaald en Tattersalls Regel 
4 is niet van toepassing, tenzij specifiek vermeld. 

3) Als ten minste één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, worden alle AP-weddenschappen 
ongeldig verklaard: a. De race is geannuleerd; b. De race is officieel ongeldig verklaard; c. De 
omstandigheden van de race worden gewijzigd nadat weddenschappen zijn afgesloten (zoals gedefinieerd 
volgens Tattersalls Regels). 

4) Afgezien van de eventualiteiten die hierboven worden genoemd, worden alle AP-weddenschappen geldig 
geacht als de race wordt grlopen binnen 14 volledige dagen vanaf de oorspronkelijke datum, tenzij andere 
afspraken zijn gemaakt. 5) AP-weddenschappen worden uitbetaald tegen de prijs- en de plaatsvoorwaarden 
die van toepassing zijn op het moment van acceptatie. Mocht een weddenschap worden geaccepteerd met 
een onjuiste quotering of met plaatsvoorwaarden dan behoudt Platinum Gaming zich het recht voor om naar 
eigen goeddunken de weddenschap als ongeldig af te handelen en de inzet zal worden terugbetaald. 

g. -Cast-weddenschappen 
1. Forecast- en Tricast-weddenschappen - Algemene regels a. Forecasts worden beschikbaar gemaakt en 
geaccepteerd voor races met 3 of meer deelnemers. Weddenschappen voor races met minder deelnemers 

Decimale 
quotering 

Fractionele 
quotering 

Netto 
inhoudingen 

Geen inhouding 10/1 en hoger 11.00 en hoger 

1,12 of lager 1/9 of korter 

1/1 – 31/25 



worden als ongeldig beschouwd. b. Tricasts worden geaccepteerd voor races waarvoor een officieel 
computergegenereerd Tricast-dividend wordt bekendgemaakt. c. Als er geen dividend wordt 
bekendgemaakt, worden weddenschappen beschouwd als een computer straight forecast voor de 
geselecteerde selecties voor de eerste en tweede plaats, waarbij de derde plaats buiten beschouwing 
wordt gelaten. d. 
Forecastweddenschappen worden uitbetaald in overeenstemming met de door de computer gegenereerde SP 
straight forecast-opbrengsten. Mocht om welke reden dan ook een Forecast SP-opbrengst niet worden gegeven, 
dan worden weddenschappen ongeldig geacht. e. Forecastweddenschappen moeten altijd genoemd zijn. 
Weddenschappen op niet-genoemde favorieten worden niet geaccepteerd en als deze per ongeluk worden 
aangenomen, worden ze ongeldig verklaard. f. Inzetten worden terugbetaald bij Forecast- en Tricast-
weddenschappen waarbij een non-runner betrokken is. 

2. Straight Forecast Bij een Straight Forecast kan worden gewed op de exacte volgorde van aankomst van 
de eerste en tweede geplaatste windhond in een race. 

3. Reverse Forecast Bij een Reverse Forecast kan worden gewed op de eerste en tweede geplaatste 
windhond in een race, ongeacht de volgorde van aankomst. De kosten van deze weddenschap zijn twee 
keer zo hoog als een Straight Forecast, omdat een dergelijke weddenschap kan worden beschouwd als 2 
Straight Forecast-weddenschappen. 

4. Combination Forecast Bij een Combination Forecast is het mogelijk om 3 of meer selecties in een 
bepaalde race te kiezen. Om als winnende weddenschap te worden beschouwd moeten 2 van de 
geselecteerde windhonden op de eerste en tweede plaats eindigen, ongeacht de volgorde van aankomst. 

5. Tricast Bij een Tricast kan worden gewed op de exacte volgorde van de eerste, tweede en derde 
geplaatste windhond in een race. 

6. Combination Tricast Bij een Combination Tricast kan worden gewed op de eerste, tweede en 
derde geplaatste windhond in een race, ongeacht de volgorde van aankomst. 

h. Afstandswedden 

1. Algemene regels (van toepassing op alle afstandsweddenschappen) 

a. Een winnende afstandsweddenschap wordt bepaald door de officieel aangegeven afstand tussen de 
eerste en tweede geplaatste windhond voorbij de paal die de race hebben volbracht. 

b. De volgende terminologie is van toepassing bij 

‘afstandswedden’: o ‘Neus’ = 0,05 van een lengte 

o ‘Short head’ = 0,1 van een lengte 

o ‘Head’ = 0,2 van een lengte 

o ‘Neck’ = 0,3 van een lengte 

o ‘Half a length’ = 0,5 van een lengte 

o ‘Three quarters’ = 0,75 van een lengte 

c. Het maximale aantal ‘lengtes’ in elke race is 12 lengtes. 

2. ‘Meeting Winning’-afstandswedden 

a. Bij ‘Meeting Winning’-afstandswedden kan worden gewed op het totaal van winnende afstanden in een 
specifieke meeting. 

b. Als tijdens een meeting een of meerdere races worden geannuleerd of ongeldig worden verklaard, worden 
alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle 



races die voorafgaand aan het stopzetten zijn beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen 
worden gewijzigd, het mogelijk maken om dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden 
weddenschappen uitbetaald op basis van de uitkomst. 

c. Platinum Gaming behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om weddenschappen aan te bieden 
met betrekking tot een specifiek aantal meetings op een vermelde dag/periode. Als in een van de vermelde 
meetings een of meerdere races worden geannuleerd of ongeldig worden verklaard, worden 
weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is van kracht, tenzij alle races 
die voorafgaand aan het stopzetten zijn beslist en ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet kunnen worden 
gewijzigd, het mogelijk maken om dergelijke markten uit te betalen. In dit geval worden weddenschappen 
uitbetaald op basis van de uitkomst. 

3. ‘Race Winning’-afstandswedden 

a. Bij ‘Race Winning’-afstandswedden kan worden gewed op de winnende afstand in een specifieke race. 

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt vastgesteld, worden alle weddenschappen op deze markt 
ongeldig verklaard. 

4. ‘Windhond Winning’ afstandswedden 

a. Bij ‘Windhond Winning’ afstandswedden kan worden gewed op een bepaalde hond die een vermelde 
race wint met een specifieke afstand. 

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt vastgesteld, worden alle weddenschappen op deze markt 
ongeldig verklaard. 

c. Als de gekozen windhond de race niet wint, worden alle weddenschappen op deze markt als verloren 
beschouwd. 

i. Maximale winst 

1) Hoewel er gevallen kunnen zijn waarbij de potentiële uitbetaling van de geaccepteerde 
weddenschappen de maximaal toegestane winst overschrijdt, blijft de uiteindelijke netto uitbetaling 
beperkt tot de onderstaande limieten. 

2) De limiet van £25.000 is van toepassing op races die worden gedekt door een volledige officiële 
informatiedienst (bijvoorbeeld: PA). 

3) De bovenstaande bedragen moeten worden beschouwd als de maximale netto bedragen die op een enkele 
dag kunnen worden gewonnen. Voor de duidelijkheid moet een enkele dag worden beschouwd als de races 
die zijn gestart tussen 00:00CET en 23: 59CET. 

j. Trap Challenge 

1) Bij “Trap Challenge” kan worden gewed op de trap met de meeste winnende windhonden in een 
vermelde meeting en/of een bepaald aantal races. 

2) Alle weddenschappen die verwijzen naar “Trap Challenge” staan los van lege traps, ‘reserves’ of 
ongeldige races op voorwaarde dat ten minste de helft van de opgegeven races zijn voltooid en het resultaat 
is uitgegeven. 

3) Voor de uitbetaling bij een “Trap Challenge” geldt dat wanneer twee of meer windhonden als winnaar 
worden beschouwd, alle windhonden op de 1e plaats (en hun respectieve vallen) als winnaar van de 
specifieke race worden beschouwd. 

4) Als twee of meer traps eindposities delen, wordt de uitbetaling gebaseerd op de zogenaamde “Dead Heat-
regel” volgens de definities in de algemene voorwaarden. 


