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Van:
Aan:

Onderwerp:

FW: Verslaving aan spelkaatten en IcwDt boxes

Datum:

donderdag 1 febmari 2018 13:13:43

Er^eei^l
Coordlnerend adviseur preventie kansspelverslaving
Afdeling Toezicht en Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
|
2515 XP
|
Den Haag
Postbus 298

2501 CG I Den Haag

pkanssnelaiitnritpit nl
W www l<an',';pplai]tnritplt nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

HANDS 24x7^^^^^^p3hands24x7.nl]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 11:39

Onderwerp: RE: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Beste^^^P
Mijn excuses dat de beantwoord van je mall Is blijven llggen, Ik dacht dat Ik hem al had beantwoord alleen zag Ik dat het
antwoord In mijn concepten was blijven staan,
Bij HANDS hebben we nog niet te maken gehad met onderstaande problematleken.
Groet,

Met vriendelljke groet,

HANDS(Human Assistance Network for Daily Support)

Van-jjjj^^^jm^kanssnplautnriteit.nll
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 13:37

Onderwerp: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes
Beste relatie,

Vanuit uw praktijkervaring leg Ik graag de voigende twee vragen aan u voor:
1. Heeft u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen dan we! verzamelen van spelkaarten, zoals Magic
en Pokemonkaarten?

2. Heeft u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen van zogenaamde loot boxen?
Indlen u zelf nIet mensen met verslavlngsproblematiek behandelt verzoek Ik u - Indlen mogelljk - vanuit uw expertise over

kansspelverslaving antwoord op bovenstaande vragen te geven.
Ik verzoek u uw reactle ulterlljk 24 Januari te doen toekomen.
Bij vooibaal veel dank voor uw medewerking en vriendelljke groet,

Coordlnerend adviseur preventie kansspelverslaving
Afdeling Toezicht en Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50 j 2515 XP
|
Den Haag

Postbus 298 lj501 CG
|
Den Haag
Dkansspplautorltelt.nl
W www kansspplaiitoritpit.nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspeiaanbod

Alle e-mail berlchten (Incluslef bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De
Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledlgheld van de hierin verstrekte informatle geen
aansprakelijkheld aanvaarden, evenmin kunnen aan de Inhoud van dit bericht (Incluslef bijlagen) rechten worden ontleend. De
Inhoud van dIt bericht (incluslef bijlagen) kan vertrouwelljke Informatle bevatten en is uitslultend bestemd voor de
geadresseerde van dIt bericht. Indlen u nIet de beoogde ontvanger van dIt bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit
bericht te verwijderen, eventuele bijlagen nIet te openen en wljst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheld van het
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gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijiagen).

