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Limieten 

Hieronder staan de limieten die door één enkele klant gewonnen kunnen worden met 

betrekking tot één dag activiteit op 

het gebied van paardenrennen. 

• £100,000 – Paardenrennen waarbij alle selecties plaatsvinden in races die worden geregeld 

door een volledige officiële dienst binnen 

het VK of Ierland, live worden uitgezonden door SIS of een alternatieve aanbieder, inclusief 

shows, offs, uitslagen en 

live beelden. 

• £25.000 – Paardenrennen in alle overige landen. 

• £25.000 – Drafsport 

• £25.000 – Virtuele paardenrennen 

Regels 

1. Als de geplande locatie van de race wordt gewijzigd, worden alle weddenschappen nietig 

verklaard. 

2. Tenzij anders vermeld zijn alle wedstrijdmarkten gebonden aan de officiële uitslag op het 

moment van weging, waarbij 

eventuele volgende wijzigingen of diskwalificaties door bestuursorganen buiten beschouwing 

worden gelaten. 

3. Als een paard weigert uit de startersbox te komen of weigert te starten nadat het startsein is 

omgeroepen, dan wordt dat paard als een verliezer beschouwd. 

4. Ante-post-weddenschappen. Ante-post-weddenschappen worden geaccepteerd als all-in, 

ongeacht of het paard loopt of niet. De selectie vervalt als de race wordt verlaten, een paard 

wordt geballoteerd, de plaats verandert of het paard uit de race is teruggetrokken op het 

moment dat de weddenschap wordt aanvaard. 

5. Als een Ante-post-race op een latere datum op dezelfde plaats wordt gelopen en de 

inschrijving niet opnieuw wordt geopend, blijven de weddenschappen staan. 

6. Forecasts-weddenschappen. Onder voorbehoud van de volgende regels worden Forecasts-

weddenschappen alleen in singles geaccepteerd. Forecasts zijn beschikbaar in races met drie 

of meer deelnemers en worden verrekend volgens de gevraagde voorspellingsuitbetaling, 

bijvoorbeeld computer, Exacta enz. Forecasts-weddenschappen die onbedoeld zijn 

aangenomen in races met slechts twee deelnemers, worden verrekend als een enkele winst op 

de selectie die is aangewezen om als eerste te eindigen. Als één paard alleen finisht, worden 
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de Forecasts waarin het als winnaar is aangewezen verrekend met de aangegeven uitbetaling, 

tenzij er geen is, in welk geval de Forecasts als één worden verrekend tegen de startprijs van 

het paard ("SP") of Pari-Mutuel 

prijs. Als de Forecast een niet-starter bevat, is de weddenschap ongeldig. Niet-genoemde 

favorieten worden niet aanvaard in Forecast-weddenschappen. 

7. Trio-weddenschappen. Een Trio is een weddenschap waarbij de selecties in de juiste 

volgorde als eerste, tweede en derde moeten finishen, in races waar een computeruitbetaling 

wordt gedeclareerd. Ze worden alleen als singles geaccepteerd. Trio-weddenschappen die 

worden geaccepteerd voor races waar geen Trio-uitbetaling wordt gedeclareerd, worden 

afgewikkeld als een Forecast, waarbij de derde selectie wordt genegeerd. Als een Trio een niet-

starter bevat, wordt de totale inzet geïnvesteerd in een gewone Forecast op de overblijvende 

selecties in de opgeschreven volgorde. In het geval van een volledige dekkingscombinatie 

wordt de totale gelijk verdeeld als een omgekeerde Forecast op de overblijvende selecties. Als 

er twee niet-starters zijn, wordt de Trio verrekend als een win single op de overblijvende 

selectie. Voor verrekeningsdoeleinden wordt een permutatie beschouwd als een reeks gewone 

Trio's. 

8. Walk-overs. Deze tellen als races, maar elk paard dat hierbij betrokken is, wordt behandeld 

als een niet-starter. 

9. Uitstel. Als een race wordt uitgesteld naar een andere dag, worden alle selecties, met 

uitzondering van Ante-post-weddenschappen, ongeldig gemaakt, tenzij anders aangekondigd 

voor uitzonderlijke gevallen zoals de Grand National. Als races worden uitgesteld vanwege 

weersomstandigheden, wordt de afwikkeling van alle weddenschappen voor de wedstrijd 

bepaald door de oorspronkelijk geadverteerde racetijden. 

10. Afstandsweddenschap met vaste quotering Voor bepaalde paardenrennen is een 

weddenschap met vaste quotering beschikbaar die is gebaseerd op het voorspellen van het 

juiste totaal van de winnende afstanden voor alle races op die wedstrijd. De maximale afstand 

voor één race is 12 lengtes voor een Flat Race en 30 lengtes voor National Hunt. Wanneer er 

sprake is van een Walk-over of wanneer geen van de paarden finisht, worden 2 lengtes 

toegekend aan een Flat Race en 6 lengtes aan een National Hunt-race. Als twee of meer races 

worden opgegeven, worden alle weddenschappen geannuleerd tenzij het resultaat niet 

beïnvloed zou kunnen worden door verdere races. De afstand is de officieel uitgeroepen 

afstand bij de weging. Eventuele daaropvolgende veranderingen tellen niet mee voor de 

verrekening. De volgende lijst bevat de numerieke waarden die worden gebruikt bij het 

berekenen van afstanden van minder dan één lengte. 

Neus - 0,05 lengte 

Korte kop - 0,10 lengte 

Kop - 0,20 lengte 
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Nek - 0,30 lengte 

Halve lengte - 0,50 lengte 

Eén lengte - 1,00 lengte enz. 

11. Favorietenweddenschap met vaste quotering Voor bepaalde paardenrennen is ook een 

weddenschap met vaste quotering beschikbaar die is gebaseerd op een puntensysteem voor 

de finishposities van favorieten in elke race. Het doel is om het totale aantal punten voor de 

finishposities van favorieten in elke race op de desbetreffende wedstrijd juist te voorspellen. 

Als de favoriet wordt teruggetrokken, worden 10 punten toegekend aan die race. Als er 

meerdere favorieten zijn, wordt de favoriet geselecteerd met het laagste race-cardnummer. 

Wanneer er sprake is van een Walk-over of wanneer geen van de paarden finisht, worden 10 

punten toegekend voor die race. Wanneer er sprake is van een Dead Heat, worden de punten 

voor elke plaatsing toegevoegd en gedeeld door het aantal selecties in de Dead Heat. In het 

geval dat een race ongeldig wordt gemaakt of wordt opgegeven, worden 10 punten toegekend 

voor die race. Als twee of meer races worden opgegeven, worden alle weddenschappen 

geannuleerd tenzij het resultaat niet beïnvloed zou kunnen worden door verdere races. De 

volgende lijst bevat het aantal punten dat wordt toegekend voor de desbetreffende plaatsing 

van favorieten. 

Eerste plaats 25 punten 

Tweede plaats 10 punten 

Derde plaats 5 punten 

12. Jockey-challenge Voor bepaalde paardenrennen is een weddenschap met vaste quotering 

beschikbaar die is gebaseerd op het voorspellen van wie van de genoemde jockeys de meeste 

punten gaat scoren. De volgende lijst bevat het aantal punten dat wordt toegekend voor de 

desbetreffende plaatsing van het rijdier van de jockey. 

Eerste plaats - 25 punten 

Tweede plaats - 10 punten 

Derde plaats - 5 punten 

Een Walk-over telt als winnaar en krijgt 25 punten toegekend 

De puntentelling is gebaseerd op de geplande combinaties van de jockey zoals gepubliceerd in 

de Racing Post op de dag van de wedstrijd. Als om welke reden dan ook de opgegeven jockey 

niet rijdt, telt het paard voor de Jockey-challenge nog steeds als bereden door de beoogde 

jockey. Als de jockey een ander paard rijdt dat hij volgens de Racing Post van die dag niet zou 

rijden, dan telt die rit niet mee voor het puntentotaal van de jockey. Als een geplande rit van 

een jockey een niet-starter wordt, worden als volgt punten toegekend op basis van de prijs van 

het paard op het moment van terugtrekking: 
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Odds-on - 15 punten 

Evens to - 5/1 inclusief 10 punten 

Over 5/1 - 5 punten 

Als de combinatie van een jockey betrokken is bij een Dead heat, wordt het totale aantal 

punten gelijk verdeeld (bijvoorbeeld Dead Heat voor 1e plaats - totaal aantal van 35 punten, 1e 

en 2e dan gelijk verdeeld = totaal aantal punten toegewezen als 17,5) 

Als een wedstrijd wordt opgegeven voordat alle races met de genoemde jockeys zijn gelopen, 

of als een of meer races waarbij een genoemde jockey betrokken is, ongeldig wordt verklaard, 

zijn alle weddenschappen ongeldig, tenzij het resultaat al is bepaald. 

13. Horse Race Match-weddenschappen. Paardenmatchweddenschappen kunnen de vorm 

hebben van een head-to-headmatch of een geselecteerde groep zoals een trio. De winnaar is 

de selectie die de beste finishpositie behaalt. Als geen van de paarden de race uitrijdt, zijn alle 

weddenschappen ongeldig. Voor de finishposities gelden de Dead Heat-regels. 

14. SP-weddenschappen op alleen plaats worden niet geaccepteerd (met uitzondering van 

bepaalde speciale weddenschappen). Wanneer alleen-plaats-weddenschappen, of 

weddenschappen waarbij het plaats-gedeelte groter is dan het winst-gedeelte, ten onrechte 

geaccepteerd zijn, is het verschil nietig. Voor de afwikkeling van "each way doubles", "trebles" 

enz. worden zij berekend als 2 afzonderlijke weddenschappen, d.w.z. "win to win" en "place to 

place". De plaatsingsvoorwaarden voor weddenschappen in beide richtingen tegen de Early 

Price (elke prijs vóór de Board Price), de Board Price (de eerste live-showprijs die vanaf de 

koers wordt verzonden) of SP, zijn als volgt: 

2-4 deelnemers alles op winst 

5-7 deelnemers 1/4 1e, 2e 

8 of meer deelnemers 1/5 1e, 2e, 3e 

Handicaps 

12 of meer deelnemers 1/4 1e, 2e, 3e 

16 of meer deelnemers 1/4 1e, 2e, 3e, 4e 

Voor andere weddenschappen dan Ante-post, wordt het aantal geplaatste deelnemers, zoals 

bepaald in onze regels voor plaatsweddenschappen, bepaald door het aantal deelnemers dat 

onder startorders komt en niet door het aantal deelnemers wanneer de prijs wordt gelegd. 

15. Verrekening van weddenschappen. Als er geen SP wordt geretourneerd van winnaars van 

paardenraces, wordt de laatste opgegeven prijs uit de sector gebruikt voor de verrekening. Als 

er geen sectorprijs is gebruikt, wordt de Tote-uitbetaling gebruikt voor de verrekening, en 

omgekeerd. Indien geen van beide prijzen wordt opgegeven, zijn de weddenschappen 
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ongeldig. Tote is een uitbetaling die wordt uitgekeerd uit de weddenschapspool. De 

weddenschapspool wordt gegenereerd uit individuele personen die geld plaatsen op een Tote-

weddenschap. 

16. Uitbetaling is niet mogelijk bij races. 

17. Favorieten en genummerde selecties. De favoriet is het paard met de laagste quotering in 

de officiële startprijs, de tweede favoriet is het paard met de daaropvolgende laagste 

quotering. Als twee paarden zijn gequoteerd op de laagste SP, worden ze gedeeld eerste en 

tweede favoriet. Weddenschappen op de 1e of 2e favoriet worden "win only" geaccepteerd op 

de startprijs. Weddenschappen in beide richtingen op niet-benoemde 1e of 2e favorieten 

worden niet geaccepteerd, en wanneer ze ten onrechte toch worden geaccepteerd, wordt het 

plaats-gedeelte verrekend als een winstinzet. Early Prices en Board Prices kunnen niet worden 

aangenomen op niet-benoemde favorieten. Als een klant een naamloze favoriet heeft 

gesteund en er worden twee of meer medefavorieten geretourneerd, dan wordt de inzet 

gelijkelijk over hen verdeeld en betaald tegen de volledige quotering. Indien een favoriet wordt 

teruggetrokken, niet onder startorders en er geen nieuwe markt wordt gevormd, wordt die 

favoriet behandeld als een non-starter. 

18. Terugtrekkingen. Wanneer een paard wordt teruggetrokken, voordat het startsein wordt 

omgeroepen, of wanneer de starter oordeelt dat het paard niet aan de race heeft 

deelgenomen, zal de inzet op die selectie worden terugbetaald. 

19. Board/Show/SP-prijzen Wanneer een paard teruggetrokken is, zijn de overblijvende 

weddenschappen onderworpen aan Tattersalls Rule 4, met aftrek volgens de prijs van de niet-

starter op het moment van de terugtrekking. 

Als er echter een nieuwe markt wordt gevormd voor de 'off' van een race, worden alleen 

weddenschappen beïnvloed met een prijs die is aangenomen vóór het tijdstip van de 

terugtrekking. 

20. Early Prices. Hetzelfde geldt voor Early Prices, met de uitzondering dat de waarde van de 

Tattersalls Rule 4 wordt bepaald door de prijs van de teruggetrokken selectie op het moment 

dat de weddenschap werd geplaatst. 

21. Exacta's. Als de combinatie-exacta van de klant niet-starters bevat, blijven niet-betrokken 

exacta's geldig, worden weddenschappen die niet-starters bevatten ongeldig en wordt de inzet 

geretourneerd. 

22. Opnieuw gestarte races. In het geval van een valse start enz. waardoor een race opnieuw 

wordt gelopen, wordt "onder startorders" teniet gedaan en worden de inzetten terugbetaald op 

de paarden die niet deelnemen aan de nieuwe race, met teruggave op de resterende starters 

volgens Tattersalls-regel 4. Het aantal starters dat deelneemt aan de nieuwe race bepaalt de 

plaatsvoorwaarden. 
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23. Informatie en regels voor rennen in alle overige landen. Weddenschappen worden 

geaccepteerd voor rennen in het buitenland waar wij adverteren met acceptatie. Bij races waar 

een sector-SP beschikbaar is, worden alle weddenschappen verrekend tegen deze prijzen, 

tenzij anders gevraagd. In gevallen waarin er geen sector-SP beschikbaar is, worden 

weddenschappen verrekend tegen Pari/Mutuel/Tote-uitbetalingen. Winst en Beide richtingen 

voor buitenlandse pools: Paarden van dezelfde eigenaar worden over het algemeen alleen 

gekoppeld op de winstpool. In sommige landen, zoals de VS en België, worden paarden 

gekoppeld voor alle pools. Het plaats-gedeelte van weddenschappen in beide richtingen wordt 

verrekend volgens de geretourneerde plaats-uitkeringen. Weddenschappen worden verrekend 

volgens de geldende regels op de desbetreffende baan. Alleen-plaats-weddenschappen 

worden niet geaccepteerd en zijn nietig indien ze ten onrechte wel worden aangenomen. In 

landen waar bookmakers actief zijn en er een officiële SP wordt geretourneerd, worden 

weddenschappen geaccepteerd overeenkomstig onze Regels voor paardenrennen 

en adverteren we eventuele aanvullende regels die gelden voor het desbetreffende land. Niet-

benoemde favorieten worden niet geaccepteerd in races in het buitenland, tenzij er een 

officiële SP wordt geretourneerd. Weddenschappen die ten onrechte worden aangenomen, zijn 

niet geldig. 

24. First Past the Post/Officiële resultaat Wij betalen uit op zowel het First Past the Post-

resultaat als het officiële resultaat op alle singles en multiples voor winst en beide richtingen 

voor paardenrennen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onder voorbehoud van de volgende 

uitzonderingen, waarbij we alleen het officiële resultaat uitbetalen: 

• Ante-post-weddenschappen 

• Tote- of Pari Mutual-weddenschappen 

• Forecasts en Trio's 

• Een nietige race 

• Een selectie met het verkeerde gewicht of een jockey die niet is gewogen 

• Een selectie die het verkeerde pad volgt 

• Een selectie die door de jury per vergissing als winnaar of geplaatste is aangegeven 

• Onjuiste doorgifte van een resultaat 

• Een gewijzigde uitslag na de bekendmaking van de officiële uitslag, bijvoorbeeld na een 

succesvol beroep 

• Alle weddenschappen geplaatst op de markten "Favoriete Punten", "Afstanden", "Zonder 

favoriet" of "Speciale matchweddenschap" 

• Races met twee starters 
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25. Reserves. Bij gelegenheid kunnen sommige races reservepaarden hebben. Deze kunnen 

met of zonder Early Price worden aangeboden. De finishpositie van eventuele reserves telt 

ongeacht of er een prijs is geboden of niet. Als een reservepaard wordt aangeboden met een 

Early Price en een niet-starter wordt, dan zal de normale aftrek volgens Tattersalls Rule 4 

worden toegepast als gevolg van de terugtrekking. Als een reservepaard vóór de deadlinefase 

op de renbaan wordt uitgeroepen tot officiële winnaar en het vervolgens wordt teruggetrokken, 

gelden vanaf dat punt de normale Tattersalls Rule 4-regels voor het reservepaard. 

25. Dead Heats. Wanneer zich een Dead Heat voordoet voor de eerste plaats, wordt het 

ingezette geld op de winnende selectie gedeeld door het aantal winnaars en wordt de volledige 

quotering betaald op de verminderde inzet. De rest van de inzet gaat verloren. Als bij een 

weddenschap in beide richtingen een Dead Heat-winnaar getrokken is, wordt het winst-

gedeelte van de weddenschap verrekend zoals hierboven, en wordt het plaats-gedeelte 

volledig verrekend, overeenkomstig de desbetreffende plaats-voorwaarden. Als bij de Dead 

Heat geplaatste selecties betrokken zijn en dit resulteert in meer dan het aangewezen aantal 

plaatsen, dan wordt de inzet verdeeld, zoals hiervoor, en verrekend volgens de volledige plaats-

voorwaarden. 

26. Tattersalls Rule 4 Als een selectie vóór de aanvang van een evenement wordt 

teruggetrokken, kan voor de overgebleven selecties deze Rule 4 van toepassing zijn. De 

volgende tabel vermeldt het gedeelte van aftrek afhankelijk van de prijs van de teruggetrokken 

selectie. De Rule 4 wordt bepaald door de prijs van de teruggetrokken selectie op het moment 

dat de weddenschap werd geplaatst, tenzij een individuele regel voor die sport voorrang heeft. 

Prijs op het moment van terugtrekking Bedrag dat van winst wordt afgetrokken 

1/9 of lager 90 pence per £ 

2/11 tot 2/17 85 pence per £ 

1/4 tot 1/5 80 pence per £ 

3/10 tot 2/7 75 pence per £ 

2/5 tot 1/3 75 pence per £ 

8/15 tot 4/9 65 pence per £ 

8/13 tot 4/7 60 pence per £ 

4/5 tot 4/6 55 pence per £ 

20/21 tot 5/6 50 pence per £ 

1/1 tot 6/5 45 pence per £ 

5/4 tot 6/4 40 pence per £ 

13/8 tot 7/4 35 pence per £ 
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15/8 tot 9/4 30 pence per £ 

5/2 tot 3/2 25 pence per £ 

10/3 tot 4/1 20 pence per £ 

9/2 tot 11/2 15 pence per £ 

6/1 tot 9/1 10 pence per £ 

10/1 tot 14/1 *passen wij niet toe  

Bij hoger dan 14/1 geen aftrek 

In het geval dat meer dan één selectie tussen 10/1 en 14/1 geprijsde selectie wordt 

teruggetrokken vóór aanvang van een evenement, is de desbetreffende Rule 4 van toepassing 

op de resterende selecties. 

Terug naar boven 

---------------------------------------------------------------------------- 

27 Ongeldigverklaring van weddenschappen – Unibet behoudt zich het recht voor om alle 

weddenschappen op races en windhonden ongeldig te verklaren indien het volgende zich 

voordoet: 

Weddenschappen geplaatst na de wedstrijd - resultaat is bekend 

De quotering vertoonde een duidelijke fout 

Weddenschappen die zijn geplaatst terwijl de website technische problemen had en die anders 

niet zouden worden geaccepteerd 

Syndicaatweddenschappen 

Een resultaat dat is beïnvloed door criminele acties 

 

Windhondenrennen 

Hieronder staan de limieten die door één enkele klant gewonnen kunnen worden met 

betrekking tot één dag activiteit op het gebied van windhondenrennen. 

Limieten 

• £25.000 - Windhondenrennen waarbij alle selecties plaatsvinden in races die worden 

geregeld door een volledige officiële dienst binnen het Verenigd Koninkrijk of Ierland, live 

worden uitgezonden door SIS of een alternatieve aanbieder, inclusief shows, offs, uitslagen en 

live-beelden en races die rechtstreeks worden uitgezonden door Sky Sports. 

• £10.000 - Alle andere windhondenrennen waar wij adverteren met acceptatie. 
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Regels 

• De l Horse Racing Rules zijn van toepassing, tenzij zij worden vervangen door de volgende 

regels, die specifiek van toepassing zijn op windhondenrennen. 

• Weddenschappen op benoemde windhonden die niet starten, worden ongeldig gemaakt, 

maar als alleen het nummer van het starthok wordt gekozen, wordt de reserve vervangen. 

• Weddenschappen worden geaccepteerd voor winst of beide richtingen bij SP; Show Price of 

Early Price indien beschikbaar. 

• Alleen-plaats-weddenschappen worden ongeldig gemaakt indien ze ten onrechte wel worden 

aangenomen. 

• Plaatsvoorwaarden: In races van 5-7 starters betalen wij een quotering van 1/4 voor 1e en 2e 

plaats. In races van 8 starters betalen wij een quotering van 1/5 voor 1e, 2e en 3e plaats. 

• Waar de races minder dan 5 starters hebben, gaat het plaatsgeld allemaal naar winst. 

• Alle weddenschappen op niet-benoemde windhondfavorieten of valnummers moeten de 

juiste tijd en wedstrijd vermelden. Als de wedstrijd echter wordt weggeladen maar de 

collectieve wedstrijdtijden maar op één bepaalde wedstrijd van toepassing kunnen zijn, gelden 

de weddenschappen voor die wedstrijd. Als de tijd van toepassing is op meer dan één 

hoofdwedstrijd, wordt voor de verrekening de inzet gelijkelijk verdeeld. 

• Windhondenweddenschappen op niet-benoemde tweede favorieten worden niet 

geaccepteerd en worden ongeldig gemaakt indien ze ten onrechte wel worden aangenomen. 

• Starthok-challenges: Van toepassing op BAGS-/BEGS-races (bookmakers afternoon 

greyhound service/bookmakers evening greyhound service), tenzij anders vermeld. 

Weddenschappen zijn geldig ongeacht niet-renners, lege starthokken of ongeldige races. Als 

minder dan de helft van de races van de starthok-challenge plaatsvindt, zijn alle 

weddenschappen ongeldig. In geval van een Dead Heat krijgt elke hond een half punt, een 

derde van een punt voor een Dead Heat tussen drie honden enz. In het geval dat twee of meer 

starthoknummers het hoogste aantal overwinningen delen, zijn de Dead Heat regels van 

toepassing. 

• 3-2-1-specials: Welk starthok bereikt het hoogste puntentotaal? Beschikbaar bij 

geselecteerde wedstrijden zoals geadverteerd. Score als volgt 1e: 3 punten, 2e: 2 punten, 3e: 1 

punt. In het geval dat een race ongeldig wordt verklaard of wordt opgegeven, blijven alle 

weddenschappen staan. In het geval dat twee of meer races ongeldig zijn of worden 

opgegeven, worden alle weddenschappen ongeldig gemaakt, tenzij verdere resultaten het 

resultaat niet kunnen beïnvloeden. Dead Heat-regels zijn van toepassing. Weddenschappen 

zijn geldig ongeacht niet-renners. 

• Winnende afstanden: zijn beschikbaar bij geselecteerde wedstrijden zoals geadverteerd. 

Maximale make-up per race is tien lengtes. In het geval dat een race ongeldig wordt verklaard 
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of wordt opgegeven en niet opnieuw wordt gelopen, worden 2 lengtes toegekend. In het geval 

dat twee of meer races ongeldig worden verklaard of worden opgegeven, worden alle 

weddenschappen ongeldig gemaakt, tenzij verdere races het resultaat niet kunnen 

beïnvloeden. 

• Winnende favorieten: Beschikbaar bij geselecteerde wedstrijden zoals geadverteerd. Voor 

elke race worden op de volgende manier punten toegekend: 25 punten toegekend als de 

favoriet als eerste finisht, 10 punten toegekend als de favoriet als tweede finisht. Wanneer 

twee of meer deelnemers gezamenlijk favoriet zijn, wordt het starthok met het laagste 

nummer geacht de selectie te zijn voor de favorietenmarkt. 

• In het geval dat een race ongeldig wordt verklaard of wordt opgegeven, worden 10 punten 

toegekend. In het geval dat twee of meer races ongeldig worden verklaard of worden 

opgegeven, worden alle weddenschappen ongeldig gemaakt, tenzij verdere races het resultaat 

niet kunnen beïnvloeden. 

• Als een windhond wordt teruggetrokken uit een race, worden weddenschappen die 

voorafgaand aan de terugtrekking zijn geplaatst bij Early of Show Prices, verrekend tegen SP. 

 

Virtuele races 

Unibet virtuele races bieden 24 uur per dag paarden- en windhondenrennen die om de paar 

minuten in elke code beschikbaar zijn 

Er zijn weddenschappen op winst en weddenschappen op plaats met vaste quotering 

beschikbaar, evenals standaard weddenschappen in beide richtingen tegen 1/5 eerste 3 

plaatsen 

Weddenschappen kunnen worden geplaatst tot enkele seconden voor de geplande starttijd 

van de race (aftellen) 

De winst- en plaats-resultaten worden na afloop van elke race weergegeven, en de volledige 

resultaten komen beschikbaar op het tabblad met resultaten op het raceplatform. 

Als de verbinding van een gebruiker uitvalt nadat een weddenschap is geplaatst, wordt de 

weddenschap afgewikkeld met de details die beschikbaar zijn in de 

weddenschapgeschiedenis/het overzicht en het volledige resultaat op het tabblad met 

resultaten 

In het geval van een storing aan de bron van de race, worden alle weddenschappen nietig 

verklaard 

Als er weddenschappen worden aangenomen nadat het resultaat bekend is, behoudt Unibet 

zich het recht voor om alle weddenschappen te annuleren 
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