
Formulier Verklaring 
Spelsysteem

Verklaring Spelsysteem 
Door het invullen van dit formulier geeft u als vergunningsaanvrager (aanbieder) een 

totaaloverzicht van het spelsysteem.

Object en samenhang van het spelsysteem
Zet hieronder de objecten van het spelsysteem uiteen zoals u dat bij opening van de markt 

wil aanbieden en waarvoor u een vergunning aanvraagt.

Object (Platform/RNG/ 
Spel/CRUKS/CDB/
Betaalapplicatie/Overige)

Versie- 
nummer  

Naam  
keuringsinstelling

ID  
keuringsrapport

Datum 
keuringsrapport

Bijzonderheden 1) Verwijzing 2)
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1. Vermeld in de kolom bijzonderheden ‘ja’ indien het keuringsrapport non-conformiteiten kent of 

indien u andere zaken aan de orde wilt brengen bij de Ksa betreffende dat onderdeel. En vermeld  

de beheersmaatregelen die zijn geïmplementeerd voor het mitigeren van de bijzonderheden. 

2. Vermeld hier de verwijzing naar het in het portal geüploade document(naam/nummer).

3. Indien (middels een integratietest) meer objecten in één keer zijn gekeurd, dient voor ieder object een 

regel te worden opgenomen. 
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Toelichting bijzonderheden

Toelichting geïmplementeerde beheersingsmaatregelen

Samenhang Spelsysteem
• Geef hieronder een actuele beschrijving weer van de configuratie van uw spelsysteem 

zoals bedoeld in Artikel 4.41 van het Besluit kansspelen op afstand.

• Geef een actueel overzicht van het spelaanbod inclusief een onderverdeling naar soort

spel zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit kansspelen op afstand.
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Bevestiging management
Wij verklaren met de ondertekening van dit formulier dat:

• Bovenstaande uitwerking van het spelsysteem juist en volledig is uitgewerkt.

• Ieder onderdeel is gekeurd. Het formulier “samenvatting van de keuringsresultaten” en de 

keuringsrapporten die genoemd zijn artikel 16.1, tweede lid, van de Beleidsregels vergunningverlening 

kansspelen op afstand, zijn ingediend bij de aanvraag in het portaal.

Handtekening

(wettelijke vertegenwoordiger)

Datum 
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Toelichtingen
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Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Rijnstraat 50

 2515 XP Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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