PAY N PLAY CASINO’S GIDS
HET PROCES ACHTER DE SCHERMEN: HOE BETAAL
IK MET TRUSTLY?
Hoe gebruikt u Trustly? Storten in
Pay en Play Casino’s zonder
registratie.
Als het bedrijf achter de Pay’N
Play Service die vandaag de dag
door Online Casino’s wordt
gebruikt, is Trustly
verantwoordelijk voor het
verzamelen van de KYC “Know
Your Customer” gegevens van de
bankrekening van de klant.
Wanneer een speler inlogt in een
casino met zijn online bank ID, wordt alleen de benodigde
informatie tijdelijk overgedragen aan de Online Casino provider.
Om de gegevens op te slaan, wordt op de achtergrond een
virtuele account aangemaakt.
HOE STORT JE IN EEN PAY AND PLAY CASINO
NETHERLANDS MET BEHULP VAN TRUSTLY: STAP VOOR
STAP HANDLEIDING

1. Klik op “PLAY NOW” in de bovenstaande tabel om naar
de homepage van het geselecteerde merk te worden
doorgestuurd. Eenmaal op de landingspagina, druk op
“PLAY” om direct toegang te krijgen tot de kassier voor
pure Pay’n Play Casino’s of selecteer direct te spelen via
Trustly of SWISH voor Hybride Casino’s.
2. Voer het bedrag in dat u wilt storten, terwijl u het minimum
toegestane bedrag erkent.
3. Selecteer uw land van verblijf in de lijst die wordt
weergegeven.
4. Klik in het nieuwe venster op het logo van uw bank (ABN
AMRO,ASN Bank, Ideal, ING, Knab, Rabobank, SNS
Bank, Triodos Bank, en vele andere Nederlandse banken)
5. Kies de bankrekening van waaruit u wenst te betalen.
6. Gebruik uw BankID of identificatie voor internetbankieren
(Gebruikersnaam, Wachtwoord) om veilig in te loggen en
de betaling uit te voeren.
7. Elke transactie moet worden gevalideerd door de speler,
afhankelijk van de authenticatiemethode die vooraf met de
bank is vastgesteld (e-mail, sms, telefonische melding,
telefoontje, Google Authenticatie App).
8. Voila! U kunt nu in alle vertrouwen genieten van de spellen
en uw winst direct opnemen.
9. Het casino blijft KYC & AML compliant zoals vereist door
de wet.

10.
Het resultaat: geen registratieformulieren in te vullen,
geen accounts die tijdens de reis zijn aangemaakt, geen
meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden om te
onthouden, en het belangrijkste is dat er geen lange
verificatieprocedure wordt opgelegd door de conventionele
casinos.
HET OPNAMEPROCES IN STAPPEN:

Indien van toepassing, zorg ervoor dat volledig aan de
bonusvoorwaarden is voldaan voordat u verder gaat. Om
succesvol te kunnen uitbetalen, moet de winst hoger zijn dan het
minimum bedrag dat is toegestaan voor opnames met echt geld
met Trustly:
1. Zodra aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, kijk
dan naar de “Mijn Account” sectie in de hoofdnavigatie
van de website.
2. Navigeer vanuit het submenu van Mijn Rekening naar het
gedeelte Bankieren/opnames/uitbetaling.
3. Selecteer Vertrouwelijk als betalingsoptie.
4. 4Kies het land van uw bank in de lijst en klik op het logo
van uw bank in het volgende venster om het te selecteren.
5. Typ uw BankId of persoonlijke gegevens in om verbinding
te maken met uw bankrekening.
6. Voer het bedrag in dat u van het casino wilt opnemen.
7. Bevestig uw transactie.

Let op: De bovenstaande procedure kan enigszins variëren van
het ene Trustly Casino tot het andere!
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