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“Overzichten van de leukste casinospellen en betrouwbare online casino’s.” 

  

https://xyls.nl/
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In deze disclaimer wordt uitleg gegeven over onder andere de werkwijze van Top Casino, 

zaken waar u rekening mee dient te houden en aansprakelijkheidskwesties. Lees deze 

disclaimer te allen tijde goed door. Op deze manier weet u wat u van ons kunt verwachten en 

bent u op de hoogte van belangrijke zaken omtrent onze werkwijze. 
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Disclaimer Top Casino 

 

1. Algemeen 
 

1- Top Casino biedt zelf geen kansspelen aan. 

2- Alle teksten op deze website zijn door (medewerkers van) Top Casino geschreven. Het is niet 

toegestaan om teksten of coderingen van de website te kopiëren. In dergelijke gevallen kunt 

u aansprakelijk gesteld worden op grond van het Nederlandse Auteursrecht. 

3- Ondanks dat alle casino’s die bij Top Casino te vinden zijn worden getest op 

betrouwbaarheid en gemak, is het spelen bij de online casino’s op eigen risico. Top Casino is 

op geen enkele manier verantwoordelijk voor het spelen, of geld storten bij een van de 

aangeboden online casino’s. Lees meer over betrouwbaarheid van casino’s onder artikel 2 

van deze disclaimer.  

4- De informatie over casino spellen en strategieën die bij Top Casino te vinden is, mag enkel 

recreatief gebruikt worden. 

 

2. Betrouwbaarheid van casino’s 
 

1- Op Top Casino zijn enkel casino’s te vinden die naar onze mening in aanmerking (zullen) 

komen voor een licentie van de Kansspelautoriteit, zodra de wetgeving daarom vraagt. Dit 

houdt onder andere in dat het casino een licentie heeft in een EU land, men controleert op 

leeftijd (18+), de software eerlijk is en het casino gokverslaving actief bestrijdt. 

https://xyls.nl/
https://kansspelautoriteit.nl/
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2- Het doel van Top Casino is nimmer het aansporen van (veel) gokken/spelen van verschillende 

kansspelen. Top Casino hecht juist belang aan een verantwoorde manier van het spelen van 

kansspelen. Top Casino geeft zelf tips over verantwoord spelen. Maar bovenal probeert Top 

Casino voor u een selectie te maken van betrouwbare (online) casino’s. In de volgende 

bepalingen worden een aantal criteria (niet limitatief) van Top Casino in dit kader 

weergegeven. 

3- Responsible Gambling: Top Casino hecht hoge waarde aan de wijze waarop (online) casino’s 

gokverslaving tegen te gaan. Hierbij wordt op verschillende zaken gelet. Zijn deposit limits 

mogelijk? Is Self Exclusion een optie? Wordt er door het betreffende casino adequaat 

geïnformeerd over gokverslaving en de eventuele gevolgen daarvan? 

4- Klantenservice: Top Casino beoordeelt de casino’s eveneens aan de hand van kwaliteit van 

klantenservice. Reageren de casino’s vlot? Is er sprake van behulpzame klantenservice? Hoe 

wordt deze door eerdere spelers gewaardeerd? 

5- Overzichtelijkheid: Top Casino vindt het belangrijk wanneer (online) casino’s overzichtelijk 

en transparant zijn. Denk bijvoorbeeld aan heldere bonusvoorwaarden. 

 

3. Spel strategieën 
 

1- Top Casino biedt naast een overzicht van spellen en casino’s eveneens tips over eventuele 

strategieën.  

2- Er is niet bewezen dat de strategieën u (altijd) meer winst zullen opleveren. Het casino is 

altijd in het voordeel, bij ieder spel dat u speelt. 

3- U kunt geen aanspraak maken op de werkzaamheid van strategieën die beschreven worden 

door Top Casino. Lees meer hierover in artikel 6.1. 

 

4. Geldende wetgeving met betrekking tot (online) casino’s 
 

1- Top Casino houdt altijd rekening met geldende wetgeving. Wij adviseren u als speler hier 

eveneens rekening mee te houden. 

2- Niet alle Europese landen verlenen licenties aan (online) casino’s. Europese landen die 

licenties verlenen, selecteren (in vrijwel alle gevallen) zorgvuldig de (online) casino’s, die een 

licentie ontvangen. Het kan dus zijn dat het ene (online) casino wél een licentie heeft in een 

bepaald land; en het andere (online) casino niet. Op dit gebied ligt de eigen 

verantwoordelijkheid uitdrukkelijk bij de speler: u bent als speler zelf verantwoordelijk voor 

het maken van deze afweging. Wij adviseren u overheidswebsites van de kansspelautoriteit 

in het land waar u zich bevindt te raadplegen. 

 

5. Eigen verantwoordelijkheid van de speler 
 

1- Wanneer u ervoor kiest om een van de spellen te spelen die op Top Casino worden 

besproken, bent u zelf verantwoordelijk voor uw manier van spelen. Verlies of verslaving is 

een risico waar u, gezien de aard van casinospellen, rekening mee dient te houden. Wij 

wijzen u op deze risico’s (onder andere op onze verantwoord spelen pagina) en wijzen u er 

eveneens op dat alle verantwoordelijkheid te allen tijde bij u ligt. 

https://xyls.nl/
https://www.top-casino.nl/verantwoord-spelen/
https://www.top-casino.nl/verantwoord-spelen/
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6. Aansprakelijkheid 
 

1- Top Casino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor strategieën die weergegeven zijn op 

de Top Casino website, die niet winstgevend bleken te zijn. De strategieën zijn uitdrukkelijk 

niet bewezen effectief en enkel bedoeld om het spelgenot te verhogen. 

2- Top Casino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden verlies door het spelen van 

casinospellen, of eventuele gokverslaving. Zie artikel 5.1 over eigen verantwoordelijkheid van 

de speler. 

 

7. Klachten 
 

1- Wanneer u klachten heeft over de werkwijze van (online) casino’s, adviseren wij u altijd 

direct contact op te nemen met de klantenservice aldaar. 

2- Wanneer u klachten heeft over de content/spel strategieën van Top Casino, kunt u ons altijd 

contacteren. Wij nemen uw klachten altijd serieus. 

https://xyls.nl/

