44.i

Van:
Aan:

Onderwerp:

FW: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Datum:

woensdag 17 januari 2018 18:28:02
imapeOQl.jpg

Bijiagen:

En weer 1.

Ik heb haar al gemaild en gezegd van haar aanbod gebrulk te wlllen maken (dan hebben we nog meer info).

Van:S||||mimi||||[|||||mi||m^|^|§3resultatenscoren.nl]
Verzonden; woensdag 17 januari 2018 15:48

Aan:f|||[|||[P
Onderwerp: RE: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Vanuit bet bureau van Verslavlngskunde Nederland kan Ik bier slecht antwoord op geven. Ik krijg hier in leder geval niet heel
acute of dringende singalen op wat voor manier dan ook over.

Wat Is de achtergrond van deze vraag voor jullie?
Ik weet nIet hoe jullie het veld van de vz-aanbleders al hebben benaderd maar Ik kan deze vraag ultzetten In de
Verslavlngskunde Nederland partljen met de vraag Input te leveren?
Hartelljke groeten,

JVerslavingskunde Nederland
Bezoekadres:

Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort (zesde verdieping)

ilversiavlngskiinrienederland.ni
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
www.verriiavlngskundenpderlandnl

jverslavlngskunde

Expertise gebundeld
Van;

.in,.m liiijtoriteit.nl]

Verz^^^^^oensoa^^j^uarl 2018 13:37
Aan;^^^^B
Ondewerp^erslavlng aan spelkaarten en loot boxes
Beste relatie,

Vanuit uw praktijkervaring leg ik graag de volgende twee vragen aan u voor:
1. Heeft u oolt mensen behandeld die verstaafd waren aan het openen dan wel verzamelen van spelkaarten, zoals Magic
en Pokemonkaarten?

2. Heeft u ooit mensen behandeid die versiaafd waren aan het openen van zogenaamde ioot boxen?
Indien u zeif niet mensen met versiavingsprobiematiek behandeit verzoek ik u - indien mogeiijk - vanuit uw expertise over
kansspeiversiaving antwoord op bovenstaande vragen te geven.
Ik verzoek u uw reactie uiteriijk 24 januari te doen toekomen.
Bit voorbaat veei dank voor uw medewerking en vriendeiijke groet,

Coordlnerend advlseur preventle kansspeiversiaving
Afdeling Toezlcht en Consument
Kansspelautorlteit
Rijnstraat 50
|
2515 XP
|
Den Haag
Postbus 298 I 2501 CG j Den Haag

^akanssoelaiitorltpitnl
W www.kanssppla(]tnriteit.nl

Voor het bewaken van een velllg en betrouwbaar kansspelaanbod

Alie e-mail berichten (inclusiefbijlageii) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De
Kansspelautorlteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie geen
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht(inelusief bijiagen) reehten worden
ontleend. De inhoud van dit bericht(inelusief bijiagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de
Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen, eventuele bijiagen niet te ojienen en wijst de Kansspelautoriteit u op de
onrechtmatigheid van het gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit bericht(inelusief bijiagen).

