1 ROULETTE SPELREGELS BIJ UNIBET
1.1 Overzicht
Roulette wordt gespeeld door een rad met zevenendertig genummerde vakjes met daarop een
kleine bal rond te draaien. Wanneer het rad stopt, komt de bal tot rust in een van deze vakjes.
Het doel van Roulette is om te voorspellen in welk vakje de bal zal landen. Door het voorspellen
van het juiste nummer, verdient de speler een uitbetaling op zijn inzet. De grootte van de
uitbetaling hangt af van de aard van de inzet.
Verschillende soorten weddenschappen kunnen worden geplaatst op de roulette tafel. Elk type
weddenschap omvat een bepaald bereik van getallen, en elk type heeft zijn eigen
uitbetalingstarief.
1.2 Spelregels
Selecteer het bedrag dat u graag zou inzetten op een draaibeurt door met uw linker muisknop te
klikken op een chip, en deze te verslepen en te laten vallen op de juiste velden van de speeltafel.
Om een inzet die niet gelijk is aan een bestaande chip een benaming te geven, klikt u gewoon op
de andere chip benaming na het plaatsen van uw vorige chip.
Bijvoorbeeld, als u 30 Euro wenst in te zetten, klikt u op een 25 Euro chip en plaatst u deze op
de tafel, en vervolgens klikt u op de 5 Euro chip en zet u deze neer op de 25 Euro chip. Uw totale
inzet zal worden weergegeven in het "huidige inzet" venster. U kunt uw laatste inzet herhalen
door te klikken op de "Last Bet" knop. Nadat u klaar bent met het slepen en neerzetten van chips
dient u de "Place Bet" knop aan te klikken zodat de weddenschappen kunnen worden
geregistreerd en gevalideerd. Indien u een weddenschap maakt die lager is dan de minimum
inzetlimiet van de tafel, of hoger dan de maximum inzetlimiet van de tafel, zal het door u
ingezette bedrag automatisch worden afgewezen door onze servers. U kunt verschillende
soorten weddenschappen plaatsen op de roulette tafel. Elk type inzet omvat een bepaald bereik
van getallen, en elk type heeft zijn eigen uitbetalingstarief. De korte lijnen van drie nummers elk
heten rijen op het bord, terwijl de langere lijnen, van telkens twaalf nummers, kolommen worden
genoemd. De eerste vijf soorten weddenschappen worden allemaal ingezet op de genummerde
ruimte of op de lijnen ertussen en worden “inside” weddenschappen genoemd, terwijl de laatste
drie soorten weddenschappen worden ingezet op de speciale vakken onderaan en aan de
linkerzijde van het bord. Deze weddenschappen worden “outside” weddenschappen genoemd.
De verschillende soorten weddenschappen en uitbetalingen voor elk type inzet worden hieronder
samengevat:
1.3 De verschillende soorten Roulette weddenschappen
Straight Up: Plaats uw chips direct op een enkel nummer (inclusief nul).
Split Bet: Plaats uw chips op de lijn tussen twee nummers (afgezien van nul).
Street Bet: Plaats uw chips aan het eind van een rij getallen. Een straat inzet omvat drie
nummers.

Corner Bet: Plaats uw chips op de kruising van vier nummers. Alle vier de nummers zijn gedekt.
Line Bet: Plaats uw chips aan het eind van twee rijen op de kruising tussen hen. Een “line bet”
omvat alle getallen in beide rijen, voor een totaal van zes nummers.
Column Bet: Plaats uw chips in een van de vakjes "2-1" aan het uiteinde van de kolommen
waardoor alle getallen in die kolom zijn gedekt, in totaal twaalf nummers (de nul wordt niet
gedekt door een van de kolommen).
Dozen Bet: Het plaatsen van een chip in een van de drie vakjes "1st 12", "2nd 12" of "3rd 12"
heeft betrekking op de twaalf nummers in de volgorde van de nummers 1 naar 36.
Red/Black, Even/Oneven, 1 tot 18/19 tot 36: Het plaatsen van een chip in een van de deze zes
vakken heeft betrekking op de 18 nummers op het bord, zoals beschreven in dat vakje (de nul
wordt niet gedekt door een van deze vakken.) Elk vak omvat achttien nummers.
Als een beurt is voltooid, wordt het winnende nummer opgelicht op de tafel met een
gemarkeerde kleur.
1.4 Uitbetalingen
1 Nummers - 35 tot 1
2 Nummers - 17 tot 1
3 Nummers - 11 tot 1
4 Nummers - 8 tot 1
6 Nummers - 5 tot 1
12 Nummers - 2 tot 1
18 Nummers - 1 tot 1
1.5 Chat
Om te beginnen chatten, klikt u op de witte balk in de chat box in de linker bovenhoek van het
spelscherm. U kunt chatten met anderen aan de tafel door het typen van een bericht in de witte
balk en op Verzenden te klikken. Uw bericht en de berichten van anderen zullen verschijnen
bovenaan het spelvenster. Gelieve u te onthouden van het gebruik van een taal of het bespreken
van onderwerpen die anderen beledigend kunnen achten. Het niet naleven van deze regel kan
ertoe leiden dat uw account wordt geblokkeerd door ons support team. Als u denkt dat iemand
deze regel misbruikt, stuur dan een e-mail naar onze klantendienst.

