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Verslag met betrekking tot controle van loot boxes die dee! uitmaken
van 10.2.d en g

1. Toezich^ouder
Ik,||||||||||||||B op grond van het Besluit aanwijzing toezichthouders Ksa 2016 ingevolge artikel 34, lid
1 van de Wet op de kansspelen (Wok) aangewezen als zijnde belast met het toezlcht op de naleving
van het bij of krachtens die wet bepaalde, met uitzondering van titel VA, paragraaf 2, verklaar het
volgende:
2. Doel van onderzoek

Op 24 en 25 aphl 2018 heb ik samen met een expert, genaamd(^^^^m||||||[^ op het kantoor van
de Kansspelautoriteit, gevestigd te Rijnstraat 50, 2515 XP in Den Haaq, onderzoek gedaan naar loot

boxes die deel uitmaken van|io.2.d en g

(hierna: het spel) 10.2.d en g

Spelersaccount

10.2.d

4. Prijzen en premies
Kenmerk

Aanwezig

Bijiage

Notitie

10.2.d en g

In-game valuta / items
kunnen worden

Ja

verhandeld.

Marktplaatsen (first
en/of third parties) zijn
aanwezig die in-game
valuta / items om

Ja

kunnen zetten naar
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andere valuta (zoals
euro's)

10.2.CI en g

Informatie over

Geen verdere informatie

prijzen/premies in de
algemene voorwaarden

geconstateerd aangaande
loot boxes.

5. Geen overwegende invloed

Aanwezig

Kenmerk

BIjlage

Notltie

10.2.d
en g

Ik heb gekeken of ik tijdens het
openen van een loot box handeiingen
kon verrichten om Invloed uit te

Geen (overwegende) invloed

oefenen op het resultaat. DIt heb ik
gedaan door te kljken of er knoppen
waren wraar ik op kon drukken of

Ja

klikken om het resultaat te

bemvloeden. Deze knoppen waren niet
aanwezig. Andere manieren om te
bemvloeden zijn ook niet
geconstateerd.

1

1

11

1

1

6. Informatie over de aanbieder (div. bronnen: eigen v/ebsite etc.)

Kenmerk
Naam aanbieder

Aanwezig

Bijiage

Notitie

Ja

Aldus heb Ik dit verslag naar waarheid opgemaakt, te Den Haag op 26 april 2018.
Toezichthouder,
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