
Live SicBo Deluxe

In SicBo plaatst de speler inzetten op verschillende combinaties die geworpen kunnen
worden met drie dobbelstenen. SicBo Deluxe voegt hoge vermenigvuldigeres toe voor
grotere uitbetalingen. Tijdens een ronde kunnen er tot en met zes (6)
vermenigvuldigers worden toegepast op verschillende inzetposities.

Let op: in het casino kunnen 1.000 spelers tegelijk spelen.

Inzetverloop

Als u tijdens een lopende spelronde aan tafel komt, kunt u pas inzetten zodra
de volgende ronde begint.
Om een inzet te plaatsen kiest u een chip en plaatst die op één van de
inzetvakken.
U kunt tegelijkertijd op verschillende posities meerdere chips plaatsen.
De timer in het spelvenster geeft aan hoeveel tijd u nog hebt om uw inzet te
plaatsen.
Na het signaal Niet meer inzetten begint de spelronde.
Aan het eind van elke spelronde worden de winnende inzetten uitbetaald.
Om een spelronde te spelen plaatst u opnieuw uw inzet of gebruikt u de knop
Opnieuw inzetten.
Om een ronde over te slaan plaatst u simpelweg geen inzet op tafel.

Spelverloop

U kunt inzetten op een bepaalde resultaten van de worp.
Zodra de inzettijd voor bij is, worden er tot zes (6) vermenigvuldigers toegepast
op willekeurige inzetposities. Uitzonderingen zijn de volgende posities van één
dobbelsteen Nummer-inzet, Klein en Groot, die nooit verbeterd worden.
De dobbelstenen worden geworpen en het resultaat wordt weergegeven in het
spelvenster.
Als het resultaat overeenkomt met uw inzet, wint u. Anders verliest u uw inzet.
Als aan de winnende inzet een vermenigvuldiger is toegewezen, wordt de
reguliere uitbetaling vervangen door de vermenigvuldigde uitbetaling.

Limieten

De limieten die worden weergegeven naast de naam van de tafel in de Lobby en op de
interface van de speeltafel hebben betrekking op Nummer-inzetten.

De maximale vermenigvuldiger voor uw inzet is x1000. Bekijk de prijzentabel voor meer
informatie.

Vermenigvuldigers



Tijdens elke ronde worden 1 - 6 vermenigvuldigers gegenereerd en willekeurig
toegepast op verschillende inzetposities. Op elke positie kan een vermenigvuldiger
worden toegepast, behalve de posities met één dobbelsteen Nummer-inzet, Klein en
Groot.

Autospel

Indien ingeschakeld door de aanbieder, kunt u deze functie gebruiken om automatisch
inzetten te plaatsen tijdens een bepaald aantal rondes.

Zodra u een inzet op tafel geplaatst heeft, kunt u het paneel Autospel openen. Daar
kunt u een waarde kiezen voor de Autospel-rondes : het aantal rondes dat u met de
functie Autospel wilt spelen.

U moet ook het volgende instellen:

Verlieslimiet (verplicht): bepaalt hoeveel geld u kunt verliezen tijdens
Autospel. U kunt een standaardwaarde gebruiken of er zelf één kiezen.
Autospel start niet als de Verlieslimiet tijdens de volgende ronde bereikt zou
kunnen worden.
Enkele-winstlimiet (optioneel): Standaard gaat Autospel door, ongeacht het
gewonnen bedrag, maar u kunt de functie zo instellen dat het spel stopt na een
winst boven een bepaald bedrag.

Autospel begint altijd vanaf de volgende spelronde. De teller op de Autospel-knop
toont hoeveel rondes u nog te gaan heeft.

Als u tijdens de functie op de Autospel-knop drukt, wordt Autospel gestopt en het
paneel geopend. U kunt de huidige instellingen zien en die wijzigen. Nieuwe
instellingen worden toegepast vanaf de volgende ronde.

Als u uw inzet plaatst met Gouden Chips, gebruikt Autospel Gouden Chips van
dezelfde waarde om inzetten te plaatsen. Zodra ze opgebruikt zijn, stopt Autospel.

In bepaalde gevallen wordt Autospel automatisch gestopt. U wordt op de hoogte
gesteld van de reden.

Geannuleerde spelrondes

Een spelronde kan geannuleerd worden als er zich een probleem voordoet dat de
spelsessie verstoort. In een dergelijk geval worden alle spelers die op dat moment aan
de tafel zitten op de hoogte gesteld van de annulering en krijgt iedereen de inzet
terug. Geannuleerde spelrondes worden aangegeven met een X.

Als Autospel ingeschakeld is door de aanbieder, wordt Autospel niet onderbroken door
een geannuleerde spelronde. U krijgt de inzet van de ronde terug, maar Autospel past
de huidige instellingen weer toe vanaf de volgende ronde. Geannuleerde spelrondes
worden niet afgetrokken van de Autospel-rondes (de teller gaat niet omlaag).

Inzetten

Klein/Groot-inzet



De Klein-inzet wint als de som van de drie dobbelstenen tussen 4 en 10 ligt.

De Groot-inzet wint als de som van de drie dobbelstenen tussen 11 en 17 ligt.

Klein- en Groot-inzetten winnen niet bij drie dezelfde dobbelstenen (drie dezelfde).

Dergelijke resultaten worden aangegeven met 'Klein' of 'Groot'.

Nummer-inzet

U zet in op het verschijnen van een bepaald nummer (1-6) op zoveel mogelijk
dobbelstenen (max. 3).

Dergelijke resultaten worden aangegeven met 'One' (een), 'Two' (twee), 'Three' (drie),
enz.

Let op: Alleen op Nummer-inzetten met twee of drie dobbelstenen kunnen
vermenigvuldigers worden toegepast.

Daarnaast wordt een resultaat van drie nummers van dezelfde soort (bijv. 5-5-5) altijd
geteld als een triplet en daarom is de vermenigvuldiger die de double-uitkomst van een
nummerinzet (bijv. 5-5) verbetert niet van toepassing.

Paar-inzet

U zet in op 15 mogelijke combinaties van twee dobbelstenen (bijvoorbeeld '3 en 4', '2
en 5' of '2 en 6').

Dergelijke posities worden gemarkeerd met '1 en 2', '1 en 3', '1 en 4', enz.

Double-inzet

U zet in op het verschijnen van een bepaald paar (bijvoorbeeld twee 3'en).

Dergelijke resultaten worden aangegeven met 'Double One' (dubbel een), 'Double Two'
(dubbel twee), 'Double Three' (dubbel drie), enz.

Triple-inzet

U zet in op het verschijnen van een drie dezelfde dobbelstenen (bijvoorbeeld drie 2'en).

Dergelijke resultaten worden aangegeven met 'Triple One' (drie keer een), 'Triple Two'
(drie keer twee), 'Triple Three' (drie keer drie), enz.

Elke Triple

U zet in op het verschijnen van welke drie dezelfde dobbelstenen dan ook.

Dergelijke resultaten worden aangegeven met 'Elke Triple'.

Total-inzet

U zet in op de som van de drie dobbelstenen. Mogelijke totalen liggen tussen 4 en 17.



Let op : hoewel het mogelijk is dat de som van de dobbelstenen 3 of 18 is, tellen deze
niet mee.

Dergelijke resultaten worden aangegeven met '4', '5', '6', enz.

Uitbetalingspercentage en prijzentabellen

Het maximale theoretische uitbetalingspercentage (RTP) is 97,222%. Het minimum is
95,088%.

Let op: Wanneer u wint met het vermenigvuldigde resultaat, wordt uw inzet
vermenigvuldigd met de betreffende vermenigvuldiger.

Prijzentabellen

Inzet Uitbetalingsratio

Klein-inzet** 1:1

Groot-inzet** 1:1

Nummer-inzet*

Eén dubbelsteen – 1:1

Twee dobbelstenen – 2:1

Drie dobbelstenen – 3:1

Paar-inzet 5-24:1

Double-inzet 8-87:1

Triple-inzet 150-999:1

Elke Triple 30-87:1



* Afhankelijk van op hoeveel dobbelstenen het gekozen nummer verschijnt.

** Verliest in geval van een Triple.

Total-inzet : Uitbetaling hangt af van de gekozen som van drie dobbelstenen (zie
onderstaande tabel).

Gebied Uitbetaling

Totaal van 4 50-499:1

Totaal van 5 20-299:1

Totaal van 6 15-99:1

Totaal van 7 12-39:1

Totaal van 8 8-34:1

Totaal van 9 6-29:1

Totaal van 10 6-24:1

Totaal van 11 6-24:1

Totaal van 12 6-29:1

Totaal van 13 8-34:1



Totaal van 14 12-39:1

Totaal van 15 15-99:1

Totaal van 16 20-299:1

Totaal van 17 50-499:1

Elementen gebruikersinterface

 
Opnieuw
inzetten

Plaats dezelfde inzet als tijdens de vorige ronde.

 
Ongedaan

maken

Verwijdert uw huidige inzetten van tafel.

 
Verdubbelen

Verdubbelt de momenteel geplaatste inzet.

 
Autospel

Stelt u in staat om meerdere inzetten automatisch te plaatsen
gedurende een bepaald aantal rondes. 
* Deze optie is uitsluitend beschikbaar als deze is ingeschakeld
door de aanbieder.

 
Menu

Klik op de knop om het menu Instellingen te openen.

Spelopties - Hier kunt u verschillende functies en
knopinfo in- of uitschakelen.
Geluidsinstellingen - Hier kunt u de spelgeluiden en de
stem van de deler in- of uitschakelen en het
geluidsvolume wijzigen.



Beeldinstellingen - Hier kunt u de kwaliteit van het
videobeeld wijzigen.
Geschiedenis - Hier kunt u uw volledige spelgeschiedenis
bekijken. 
Als u de gegevens onder Geschiedenis ontoereikend
vindt, kunt u bij uw aanbieder een gedetailleerder
overzicht opvragen.
Hulp - Opent de bestanden met hulp en spelregels die u
nu leest.
Ondersteuning* - Hier kunt u contact opnemen met de
klantenservice. 
* Het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in uw
regio.

Balans Toont uw huidige spelsaldo. Dit is het geld dat u kunt gebruiken
om het spel te spelen.

 
Kassa

Opent het venster Kassa. Hier kunt u stortingen en opnames
doen, uw transactiegeschiedenis bekijken, enz.

 
Limieten

Toont het paneel Limieten.

 
Fooien

Geeft de dealer een fooi*. 
* Deze optie is uitsluitend beschikbaar als deze is ingeschakeld
door de aanbieder.

 
Lobby

Laadt de Lobby. Vanuit de lobby kunt u aanschuiven bij andere
tafels.

 
Gouden

Chip

Let op: Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden door de
aanbieder.

Gouden Chips zijn bonuschips die u kunt verdienen in bepaalde
tafelspellen. Elke Gouden Chip heeft een bepaalde waarde en
kan gebruikt worden om in te zetten zoals een gewone chip. Als u
Gouden Chips hebt ontvangen, ziet u ze in het spelscherm,
samen met de andere chips. 
U ziet het aantal en de waarde van de Gouden Chips. Als u
Gouden Chips van verschillende waarden hebt ontvangen,
worden ze apart vermeld. Chips van dezelfde waarde uit
verschillende bonussen worden opgeteld.



Om Gouden Chips in te zetten, moet u eerst de gewenste
waarde van de Gouden Chip kiezen. Vervolgens plaatst u uw
inzet zoals gebruikelijk. Uw inzet wordt afgetrokken van het
betreffende aantal Gouden Chips.

Opmerking:

U kunt tijdens de inzetronde meerdere Gouden Chips
gebruiken en u kunt Gouden Chips op verschillende
posities plaatsen. Het is echter mogelijk dat de aanbieder
een beperking geplaatst heeft op het aantal Gouden
Chips dat u in één spelronde kunt gebruiken.
Als deze optie is ingeschakeld door de aanbieder, kunt u
Gouden Chips en reguliere chips (uit uw saldo) door
elkaar gebruiken op één inzetpositie.
Als dit is ingeschakeld door de aanbieder, kunt u Gouden
Chips gebruiken voor:

Blinde acties tijdens de inzetronde
Inzetten tijdens actierondes (bijv. om te
Verdubbelen)

Als de aanbieder het gebruik van meerdere Gouden Chips
toestaat, probeert het spel deze inzetten automatisch te
plaatsen met Gouden Chips, met een voorkeur voor chips
die dichter bij de oorspronkelijke waarde van de Gouden
Chip liggen.

Als er geen Gouden Chips meer beschikbaar zijn,
gebruikt het spel reguliere chips om de inzet te
plaatsen en ontstaat een gemengde inzet.
Als gemengde inzetten niet toegestaan zijn en u
hebt onvoldoende Gouden Chips, of als u het
maximumaantal toegestane Gouden Chips in het
huidige spel hebt bereikt, worden reguliere chips
gebruikt voor de inzet.
De inzet wordt afgewezen als uw saldo aan
reguliere chips ontoereikend is voor de inzet.

U kunt altijd gemengde inzetten plaatsen in Roulette en
SicBo.

In geval van een gelijkspel of push krijgt u uw Gouden Chip
terug. Een gelijkspel of push kan voorkomen in Blackjack,
Baccarat, Dragon-Tiger en pokerspellen.

Een inzet met een Gouden Chip of een gemengde inzet kan niet
verzekerd worden.

Als u wint met uw Gouden Chip-inzet, wordt de waarde van de
winnende Gouden Chip afgetrokken van uw winstbedrag.

Alle spelrondes die met Gouden Chips gespeeld zijn, zijn in de
spelgeschiedenis te herkennen aan het (GC)-pictogram.

Vrijwaring Live wedden



We doen er alles aan om te zorgen dat de informatie die getoond worden aan u en op
onze website met betrekking tot evenementen accuraat is. Deze informatie is echter
bedoeld als leidraad. Vanwege de aard van deze gebeurtenissen en omdat live
uitzendingen mogelijke vertraging kunnen oplopen, accepteren wij geen
aansprakelijkheid voor enige onjuiste informatie, waaronder scores en speeltijden.
Raadpleeg de betreffende inzetreglementen voor meer informatie over de afhandeling
van inzetten in bepaalde markten. Let op: de vertraging die optreedt kan van klant tot
klant variëren, afhankelijk van de verbinding waarover de gegevens of de beelden
ontvangen worden.

Live videobeelden: Afhankelijk van de internetverbinding kan er enige vertraging
optreden in het videobeeld. Het spel is zo ontworpen dat spelers geen voordeel of
nadeel hebben van de snelheid van hun internetverbinding.

Opmerking over storingen: Bij storing zijn alle spelrondes en winsten ongeldig.

Opmerking over afrondingen: Inzetten worden altijd naar beneden afgerond vanaf de
derde decimaal. Wanneer uw geld teruggestort wordt op het saldo van uw account,
worden bedragen kleiner dan 0,01 naar beneden afgerond.

Melding over niet-afgehandelde acties: Onbetaalde acties worden na 90 dagen
geannuleerd.

Opmerking over verbroken verbindingen: Als uw verbinding met het spel vanwege een
verbindingsprobleem wegvalt, worden uw inzetten opgeslagen en uitbetaald volgens de
resultaten van de ronde. U kunt de resultaten van de ronde terugkijken in de
spelgeschiedenis.
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