
Pragmatic Play – Drops and wins. 

Deelname alleen voor 24+ 

Dagelijkse prijzenslagen (Gewone weken) 

De "Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" Wekelijks toernooi en 

Dagelijkse prijzenslagen zijn in deze game actief en lopen vanaf 4 mei 2022 tot 8 februari 

2023 op wekelijkse basis (de "Promotietermijn"). Door deel te nemen aan de Promotie 

(zoals hieronder beschreven), gaat u ermee akkoord om zich aan deze voorwaarden te 

houden. 

Totaal prijzenbedrag van de dagelijkse prijzenslagen: €9.000,00 

Hoofdprijs van dagelijkse prijzenslag per dag A €1.000,00 in cash 

Aantal dagelijkse prijzenslagen per dag: 500 

Hoe deelnemen aan de Dagelijkse prijzenslag (Gewone weken): 

1. Een speler moet aan een van de deelnemende games deelnemen of zich inschrijven. 

2. Een speler moet minstens één (1) spin met echt geld uitvoeren met een inzet van 

minstens €0,50 of hetzelfde bedrag in de beschikbare valuta’s op de deelnemende game(s).  

3. Elke gekwalificeerde inzet die op een van de deelnemende games is geplaatst kan tijdens 

de promotietermijn maximaal één (1) willekeurige prijs uit de prijzenpot activeren. 

4. Een speler kan tijdens elke dag van de promotie meerdere dragelijke prijzenslagen 

winnen. 

Dagelijkse prijzenslag (Gewone weken) Prijzentabel  

Hoveelheid / Antaal  

1 €1.000 

2 €500 

5 €100 

12 €50 

110 €20 

370 €5 

Algemene voorwaarden - Wekelijkse toernooier en Dagelijkse prijzenslag (Gewone 

weken): 

"Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" promotie (de "Promotie") van 

Pragmatic Play bevat veertig (40) toernooien van (7) zeven dagen (elk een "Wekelijks 

toernooi") die tijdens de Promotietermijn wekelijks plaatsvinden en een totaal van twee 



honderd tachtig (280) dagelijkse prijzenslagen (elk een "Dagelijkse Prijzenslag") die dagelijks 

tijdens de Promotietermijn plaatsvinden. 

Om aan een Wekelijks toernooi of een Dagelijkse prijzenslag in de Promotie deel te nemen, 

moet een speler een van de deelnemende games openen en deelnemen/zich inschrijven. 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Promotie, is het noodzakelijk dat een 

speler een spin met echt geld en onder de volgende omstandigheden speelt: 

Alle spins met een inzet van minstens €0,50 hetzelfde bedrag in beschikbare valuta's*) in de 

deelnemende games nemen deel aan het (hierna een "Kwalificatiespin" genoemd). 

Als het minimum inzetbedrag niet beschikbaar is, zal het minimum afgerond worden naar 

de volgende hogere inzetwaarde die in de game beschikbaar is. 

*Voorbeeld, alleen voor illustratieve doeleinder 

€/£ 0,50 = 2,5 PLN, 5 NOK, 265 AMD... 

€/£ 1 = 5 PLN, 10 NOK, 530 AMD ... 

 

Een kwalificatiespin zorgt ervoor dat een speler 

"Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" Wekelijkse toernooien en 

Dagelijkse prijzenslagen tegelijkertijd. 

Er zijn geen extra kosten om aan de Promoti deel te nemen. 

Verwachte maandelijkse prijzenpot: € 500,000 in cash. 

Verwachte totale prijzenpot: € 5,000,000 in cash. 

Om twijfel te voorkomen, moet het niet einde van een specifiek Wekelijks toernooi of 

Dagelijkse prijzenslag naar de volgende Wekelijkse toernooien of Dagelijkse prijzenslagen-

fasen of naar de volgende Netwerkpromotie worden overgedragen. 

De prijzen worden uitbetaald volgens het tabblad 'Prijzen' in de deelnemende games of in 

de tabel boven deze Voorwaarden. 

Alle bedragen worden in de game in de valuta van de speler weergegeven (waarbij "Valuta 

van de speler" de valuta betekent van het gebied waar de speler zich in bevindt)  

Prijzen in het Wekelijks toernooi (Gewone weken) en Dagelijkse prijzenslagen (Gewone 

weken) kunnen door de spelers worden gewonnen in de vorm van een vast geldbedrag en 

zoals uiteengezet in de Wekelijks toernooi (Gewone weken) prijzentabel en de Dagelijkse 

prijzenslagen (Gewone weken) prijzentabel (hierna de "Gewone weken" genoemd). 

De spelregels van de Dagelijkse prijzenslagen en de Wekelijkse toernooien zijn in de 

deelnemende games geïntegreerd. 



De Dagelijkse prijzenslagen prijzentabel word klassement en het aantal resterende prijzen 

weer. 

De Dagelijkse prijzenslag eindigt dagelijks, indien die omstandigheid zich eerder voordoet: 

(I) 18:59 CET/CEST; of (II) wanneer er geen prijzen meer zijn. 

Pragmatic Play behoudt zich het recht voor on de Netwerkpromotie, Wekelijks toernooi 

en/of Dagelijkse prijzenslag, waaronder alle relevante voorwaarden, op elk moment 

wijzigen, opschorten of annuleren. Dergelijke wijziging heeft geen impact op spelers die zich 

hebben fraude en ander onrechtmatig gedrag te beheren/voorkomen. 

 

Wekelijks toernooi (Gewone weken) 

De "Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" Wekelijks toernooi en 

Dagelijkse prijzenslagen zijn in deze game actief en lopen vanaf 4 mei 2022 tot 8 februari 

2023 op wekelijkse basis (de "Promotietermijn"). Door deel te nemen aan de Promotie 

(zoals hieronder beschreven), gaat u ermee akkoord om zich aan deze voorwaarden te 

houden.  

Totaal prijzenbedrag Wekelijks toernooi: €62.000,00 

Hoofdprijs Wekelijks toernooi: €10.000,00 in cash 

Aantal prijzen: 1500 

Hoe deelnemen aan het Wekelijks toernooi (Gewone weken): 

1. Een speler moet aan een van de deelnemende games deelnemen of zich inschrijven. 

2. Een speler moet inzet met echt geld plaatsen met een inleg van minstens €0,50 of 

hetzelfde bedrag in de beschikbare valuta en moet 

minstens één (1) winst in de game hebben om zich voor het Wekelijks toernooi te 

kwalificeren. 

3. De prijzen worden over de spelers verdeeld op basis van de finale score die aan het einde 

van elk Wekelijks toernooi op het scorebord in de game wordt weergegeven. 

4. Hoe hoger de waarde van het bedrag dat door de speler in één enkele spin wordt 

gewonnen naargelang het inzetbedrag van de speler, hoe hoger de score van de speler.  

5. Het scorebord wordt opgebouwd in de kwalificatiegame/s en wordt in realtime 

bijgewerkt. Een speler ziet zijn/haar voortgang als "u" en alleen de Wekelijkse-ID's van de 

andere spelers. 

6. Als er aan het einde van een Wekelijks toernooi twee (2) of meer spelers op dezelfde 

positie op het scorebord eindigen, krijgt de speler die als eerste heeft gescoord de hogere 

prijs. 

Wekelijks toernooi (gevone weken) Prijzentabel  



RANGSCHIKKING / Prijs 

1   €10,000 

2   €5,000 

3   €2,000 

4 – 10    €1,000 

11 – 20   €500 

21 – 50   €200 

51 – 100  €100 

101 – 250  €50 

251 – 450  €20 

451 – 1500  €10 

 

 

Algemene voorwaarden - Wekelijkse toernooier en Dagelijkse prijzenslag (Gewone 

weken): 

"Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" promotie (de "Promotie") van 

Pragmatic Play bevat veertig (40) toernooien van (7) zeven dagen (elk een "Wekelijks 

toernooi") die tijdens de Promotietermijn wekelijks plaatsvinden en een totaal van twee 

honderd tachtig (280) dagelijkse prijzenslagen (elk een "Dagelijkse Prijzenslag") die dagelijks 

tijdens de Promotietermijn plaatsvinden. 

Om aan een Wekelijks toernooi of een Dagelijkse prijzenslag in de Promotie deel te nemen, 

moet een speler een van de deelnemende games openen en deelnemen/zich inschrijven. 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Promotie, is het noodzakelijk dat een 

speler een spin met echt geld en onder de volgende omstandigheden speelt: 

Alle spins met een inzet van minstens €0,50 hetzelfde bedrag in beschikbare valuta's*) in de 

deelnemende games nemen deel aan het Wekelijks toernooi en de dagelijkse prijzenslagen 

(hierna een "Kwalificatiespin" genoemd). 

Als het minimum inzetbedrag niet beschikbaar is, zal het minimum afgerond worden naar 

de volgende hogere inzetwaarde die in de game beschikbaar is. 

*Voorbeeld, alleen voor illustratieve doeleinder 

€/£ 0,50 = 2,5 PLN, 5 NOK, 265 AMD.... 

€/£ 1 = 5 PLN, 10 NOK, 530 AMD ... 



Een kwalificatiespin zorgt ervoor dat een speler in aanmerking komt voor alle toepasselijke 

"Drops & Wins - De hele dag lang geldprijzen - Draai en win!" Wekelijkse toernooien en 

Dagelijkse prijzenslagen tegelijkertijd. 

Er zijn geen extra kosten om aan de Promotir deel te nemen. 

Verwachte maandelijkse prijzenpot: € 500,000 in cash. 

Verwachte totale prijzenpot: € 5,000,000 in cash. 

Om twijfel te voorkomen, moet het niet uitgedeeld gedeelte van de prijzenpot aan het 

einde van een specifiek Wekelijks toernooi of Dagelijkse prijzenslag naar de volgende 

Wekelijkse toernooien of Dagelijkse prijzenslagen-fasen of naar de volgende 

Netwerkpromotie worden overgedragen. 

De prijzen worden uitbetaald volgens het tabblad 'Prijzen' in de deelnemende games of in 

de tabel boven deze Voorwaarden. 

Alle bedragen worden in de game in de valuta van de speler weergegeven (waarbij "Valuta 

van de speler" de valuta betekent van het gebied waar de speler zich in bevindt).  

Prijzen in het Wekelijks toernooi (Gewone weken) en Dagelijkse prijzenslagen (Gewone 

weken) kunnen door de spelers worden gewonnen in de vorm van een vast geldbedrag en 

zoals uiteengezet in de Wekelijks toernooi (Gewone weken) prijzentabel en de Dagelijkse 

prijzenslagen (Gewone weken) prijzentabel (hierna de "Gewone weken" genoemd). 

De spelregels van de Dagelijkse prijzenslagen en de Wekelijkse toernooien zijn in de 

deelnemende games geïntegreerd. 

De Dagelijkse prijzenslagen prijzentabel word in realtime bijgewerkt en geeft het huidige 

klassement en het aantal resterende prijzen weer. 

De Dagelijkse prijzenslag eindigt dagelijks, indien die omstandigheid zich eerder voordoet: 

(I) 18:59 CET/CEST; of (ii) wanneer er geen prijzen meer zijn. 

Pragmatic Play behoudt zich het recht voor on de Netwerkpromotie, Wekelijks toernooi 

en/of Dagelijkse prijzenslag, waaronder alle relevante voorwaarden, op elk moment 

wijzigen, opschorten of annuleren. Dergelijke wijziging heeft geen impact op spelers die zich 

hebben ingeschreven, tenzij de wijziging nodig is om fraude en ander onrechtmatig gedrag 

te beheren/voorkomen. 

 


