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Het aanbod weddenschappen van
ODDSET
•

Aantrekkelijke weddenschappen
Van de klassieke weddenschap op winst tot spannende
weddenschappen op resultaten en aantal doelpunten of
weddenschappen op kampioenschappen. Het weddenschappenprogramma van ODDSET laat niets te wensen
over.

•

Alle sporthoogtepunten
De topcompetities, alle belangrijke toernooien en talrijke
takken van sport.

•

Veiligheid
De permanente bewaking van het gehele verloop en de
gebruikelijk veiligheid van de klantenkaart zorgen voor
serieuze en veilige weddenschappen.

WETTSCHEIN PLUS

WETTSCHEIN KOMPAKT
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HET KOMPAKT WEDBRIEFJE: ONZE
SNELLE DRIBBELAAR.
•

De highlights van een sportweek op een wedbriefje
Op uw ODDSET wedkantoor krijgt u het bijbehorende wedprogramma KOMPAKT. Hier vindt u de belangrijkste wedstrijden van de week met de focus op voetbal. Per wedbriefje
kunt u op maximaal tien wedstrijden wedden.

•

Verschillende wedsoorten
Wed op de winnaar (thuisteam, gelijkspel, uitteam), ook
met Dubbele Kans, en of tijdens de wedstrijd minder of
meer dan 2,5 doelpunten vallen.

•

Drie soorten weddenschappen
Speel individuele, gecombineerde of systematische weddenschappen (meerdere keuzes mogelijk). Als u geen keuze
maakt, , speelt u automatisch een gecombineerde weddenschap.
Bij individuele en systematische weddenschappen wordt
de door u gekozen inzet vermenigvuldigd met het aantal
weddenschappen.

Deelname aan het spel vanaf 18 jaar. Sportweddenschappen kunnen verslavend
zijn. Informatie en hulp op oddset.de of bij de hotline van de BZgA: 0800 1 372700
(kosteloos). Verdere juridische informatie op pagina 6.
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VOORBEELD GECOMBINEERDE
WEDDENSCHAP
Uw wedstrijden

WETTSCHEIN KOMPAKT

Stel dat u wilt wedden op de twee onderstaande, gemarkeerde
duels uit het wedprogramma KOMPAKT:
Spiel-Nr.

Heim

1

Borussia Dortmund

2

Bor. M’Gladbach

3

Hamburger SV

Gast

Doppelte Chance

Sieger

Tore 2,5
(Weniger/Mehr)

1

0

2

1|0

1|2

0| 2

Werder Bremen

2,00

3,50

3,75

1,10

1,20

1,80

2,45

FC Bayern München

8,50

5,00

1,20

3,20

1,10

–

2,30

1,45

1,60

3,40

4,25

1,10

1,20

1,90

1,85

1,65

SC Freiburg

1,35

De wedstrijdnummers geven aan in welke regels
van het
WETTSCHEIN KOMPAKT
KOMPAKT
wedbriefjeKOMPAKT
uw weddenschappen moeten worden
WETTSCHEIN
opgeschreven.

Uw wedbriefje
•

Wedstrijdnummer 1
Borussia Dortmund – Werder Bremen
1 staat voor een thuisoverwinning,
0 staat voor gelijkspel,
2 staat voor een uitzege.
U wedt op een thuisoverwinning.

•

Wedstrijdnummer 3
Hamburger SV – SC Freiburg
U wedt met Dubbele Kans op 2 wedstrij
duitslagen (hier 1|0).

•

U speelt met de gecombineerde
weddenschap. Alle weddenschappen worden samengevat tot één weddenschap.

AKT

WETTSCHEIN KOMPAKT

•

Wedstrijdnummer 2
Bor. M’Gladbach – FC Bayern München
W staat voor minder dan 2,5 doelpunten,
M staat voor meer dan 2,5 doelpunten.
U wedt op minder dan 2,5 doelpunten.		

•

Uw inzet bedraagt € 5,00.
(Minimuminzet € 2,00)

Uw winst
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in

Om uw winst teallenberekenen,
Annahmestellen. moet u de quoteringen van de
juist voorspelde wedstrijden vermenigvuldigen met de inzet
van uwab weddenschap.
Wat telt is de quotering op het tijdstip
Spielteilnahme
18 Jahren.
Sportwetten können süchtig machen.
van
uw
voorspelling.
Weitere Hinweise siehe Rückseite.
Stel dat u beide weddenschappen goed hebt.
Dan hebt u 2,00 x 2,30 x 1,10 x 5,00 € = 25,30 € gewonnen.
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen
allen Annahmestellen.
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HET PLUS WEDBRIEFJE:
ONZE ALLROUNDER
Wedstrijdnummer aankruisen: zo doet u het
•

Wedstrijdnummer: 502

Voorbeeld uitslagweddenschap
Hier wedt u op de exacte uitslag. De bovenste regel staat
voor de doelpunten van de thuisploeg en de onderste voor de
bezoekende club. Bij uitslagen met meer dan vijf doelpunten
wordt 5+ aangekruist. In het voorbeeld: eindstand 3 :  1

De soorten weddenschappen
Stel dat u vier wedstrijden hebt gekozen, dan hebt u de keuze
uit de volgende weddenschappen:

•
•

Vakje E: u speelt alle vier wedstrijden als individuele
weddenschappen.
Vakje 2: u speelt het systeem ‘2 uit 4’.
(6 weddenschappen met elk 2 tips).

•

Vakje 3: u speelt het systeem ‘3 uit 4’.
(4 weddenschappen met elk 3 tips)

•
•

Vakje 4: u speelt een gecombineerde weddenschap.
Vakje ALL: u speelt alle vier wedstrijden als individuele
weddenschappen, als gecombineerde weddenschap en
met alle mogelijke systemen (hier: ‘2 uit 4’ en ‘3 uit 4’).

Opmerking: als er bij het systeem geen keuze wordt gemaakt,
speelt u altijd een gecombineerde weddenschap. Verdere
toelichtingen vindt u in weddenschapshandleiding. De systematische weddenschap „ALL“ wordt afgewezen als wedstrijden
zijn geselecteerd die niet als individuele weddenschap kunnen
worden gespeeld (combinatieplicht).
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Legal notice
The numerical material and all translations in this brochure
have been checked with the utmost care. We cannot, however,
take any liability whatsoever for any typographical or printing
errors that may have crept in. This also applies to editorial
errors.

Responsible Gaming
Placing bets may be subject to fees. The ODDSET Terms and
Conditions apply. These are available from, and/or visible at,
all ODDSET outlets. For more information on placing bets,
opportunities to win and player protection, please consult the
ODDSET Terms and Conditions or go to oddset.de

Organised by the German state lottery companies:
Bayern:
Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern
Theresienhöhe 11
80339 München
Baden-Württemberg:
Staatliche Lotto-Toto GmbH,
Nordbahnhofstr. 201, 70191 Stuttgart
Hessen:
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Rosenstraße 5-9, 65189 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern:
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto mbH
Erich Schlesinger Str. 36, 18059 Rostock
Niedersachsen:
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4, 30519 Hannover
Nordrhein-Westfalen:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Weseler Straße 108-112, 48151 Münster
Rheinland-Pfalz:
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2, 56073 Koblenz
Saarland:
Saarland-Sporttoto GmbH
Saaruferstr. 17, 66117 Saarbrücken
Sachsen-Anhalt:
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
Stresemannstraße 18, 39104 Magdeburg

