
Wolvega heeft vandaag acht koersen op het programma staan. Allemaal Common Pool! Daarnaast

nog een mooie actie want vandaag is het kansspelbelasting vrij spelen. Zie voorwaarden onderaan en de

website van RUNNERZ.

Sportief gezien zijn  er interessante deelnemers waaronder enkele driejarigen zoals Tyrrell As, Twain Bi

Forevers Kievitshof en Fritz Attack. Ook de vierjarigen Eagle River, Eagle B Butcher, Ejakval Boko

Ervin Boko en Echt Wel KJ treden aan. Mooie sport dus vandaag op Victoria Park. 

Victoria Park Wolvega, 2 april 2015

Eerste koers 6 3 8 10

Tweede koers 9 5 10 1

Derde koers 5 3 9 4

Vierde koers 7 10 8 2

Vijfde koers 4 1 10 2

Zesde koers 7 4 1 2

Zevende koers 2 1 7 8

Achtste koers 5 7 1 6

 
Actievoorwaarden Kansspelbelastingvrij 08-04-2015

1.Deze actie is alleen geldig op de Wolvega-meeting op woensdag 8 april 2015.

2.Deze actie geldt op alleen op de Premiumkoersen (koers 1 t/m 8) en de Common Pool 

spelsoorten (Winnend, Plaats, Koppel, Duo en Plaatskoppel).

3.Deze actie geldt alleen voor weddenschappen die zijn geplaatst tegen de minimum-inzet 

per combinatie

4.Indien een weddenschap meer dan 449 euro uitbetaalt, wordt de kansspelbelasting automatisch

ingehouden zoals gebruikelijk. Runnerz betaalt hierna de ingehouden kansspelbelasting terug op 

één van de volgende wijzen:

a.Op Victoria Park Wolvega moet de winnaar zich na het uitbetalen van de winnende 

weddenschap,   met het winnende ticket en het belastingbewijs uit de terminal, 

melden bij de speciaal hiervoor aangewezen kassa of de totalisator. De winnaar ontvangt een 

vrijspelvoucher ter waarde van het ingehouden bedrag.

b.In het wedkantoor meldt de winnaar zich bij de wedkantoormedewerker. De winnaar ontvangt 

een vrijspelvoucher ter waarde van het ingehouden bedrag.

c.Op Runnerz.nl ontvangt de winnaar het ingehouden bedrag in de vorm van vrijspeltegoed, zo 
spoedig mogelijk Wolop het account bijgeboekt.

5.Sportech Racing B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 

opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende

redenen, zonder dat Sportech Racing B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade 

is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Sportech 

Racing B.V. op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

6.Sportech Racing B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 

voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische stortingen, gebreken 
of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie.

https://www.runnerz.nl/
http://www.noordtrot.nl/

