Gids voor No Account Casino’s - Stapsgewijze handleiding voor het storten in een Trustly No Account
Casino
Voor No Account Casino is geen registra?e vereist. In plaats daarvan gebruikt het casino bankgegevens
die aan Trustly zijn verstrekt om te voldoen aan de vereisten "Ken uw klant" en "An?-witwassen". Als
een speler zich aanmeldt bij het casino met een online bank-ID. maakt het casino gebruik van deze
informa?e om op de achtergrond een ?jdelijk virtueel account aan te maken.

HOE KAN JE STORTEN MET BETROUWBAAR GEBRUIK?: STAP VOOR STAPGIDS
1.Klik op deze pagina op "NU SPELEN" en je wordt doorgestuurd naar de startpagina van je favoriete
casino.
2.Eenmaal op de homepagina, druk op "INSTANT PLAY" om de kassiersec?e van het No Account Casino
te openen via Trustly of SWISH. Opmerking: als je de site eerder hebt bezocht, kun je onderaan op
'Spel herva[en' klikken om verder te gaan waar je bent gebleven.
3. Voer het bedrag in dat je wilt gebruiken, rekening houdend met de minimale stor?ng van het casino.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu je land van verblijf.
5. Kies in het nieuwe venster je bank. Selecteer daarna het account van waaruit je je wedaccount wilt
storten.
6. Log in met je BankId, d.w.z. iden?ﬁca?e van online bankieren (gebruikersnaam, wachtwoord) en
verstuur.
7. Valideer de transac?e met behulp van uw veriﬁca?emethode, zoals e-mail, sms of telefonische
melding. Boom! Je kunt nu genieten van de spellen!
Met Trustly blije het Casino Casino KYC en AML compliant zoals we[elijk vereist.
Voordelen van Trustly: Ook al maak je geen account aan bij het casino, het casino krijgt je gegevens via
Trustly en blije dus KYC- en AML-compa?bel zonder dat je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig
hebt. Het bespaart je ook de langdurige veriﬁca?e die typerend is voor de conven?onele casino's.

STAP VOOR STAP GELD OPNEMEN BIJ TRUSTLY:
No account Casino's hebben de snelste opnamemethode, met dank aan Trustly. Zorg er desalnie[emin
voor dat je voldoet aan de minimale vereisten van uw No Account Casino voordat je je winsten intrekt.
Als de winsten bijvoorbeeld agoms?g zijn van een bonus, moet je ervoor zorgen dat de winsten
voldoen aan de inzetvoorwaarden.
Hier is een stapsgewijze aanpak voor het opnemen van je winsten:
1. Ga naar het gedeelte "Mijn account" in je casino.
2. Navigeer naar Bankieren en selecteer opnames of uitbetaling.
3. Kies Trustly als je opnamemogelijkheid.
4. Kies het land in de volgende lijst.
5. Kies je bank in het pop-upvenster.
6. Gebruik je BankID met je inloggegevens om naar je bankrekening te linken.

7. Voer het bedrag in dat je wilt opnemen
8. Beves?g en verzend.
Opmerking: hoewel deze procedure het algemene overzicht is van het opnameproces, kan het van
casino tot casino verschillen.

