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Spelregels 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Astro Anna Hulp 

Spelbeschrijving 

Algemene informatie 

▪ Astro Anna is een videoslot met 5 rollen en 5 rijen. 

▪ Het spel wordt gespeeld met één Totale Inzet. 

▪ De theoretische RTP voor dit spel is 94,1%. 

Symbolen en Leidingsverbindingen 

▪ Er zijn 11 symbolen in het spel, die secties van een pijp voorstellen. Een deel 

van de pijp kan verbonden worden met twee, drie of vier zijden van het vak 

waarin het landt, en kan verbonden worden met een pijp in de omliggende 

vakken. Er is een uitbetaling wanneer de pijp verbonden wordt vanaf de rode 

ingangspijp tot de rand van het spelgebied aan de onderkant, linkerkant of 

rechterkant. 

 

▪ Er is een vaste pijp in het midden van de bovenste rij die altijd verbonden 

wordt met links, rechts en naar beneden. Dit is de ingang, en alle lijnen 

beginnen hier. 

▪ Je kunt een pijpvermenigvuldiger krijgen op een sectie van pijpen, die 

verzameld kan worden door het te verbinden vanaf de ingang. Een 

vermenigvuldiger wordt alleen verzameld als de pijp ook verbonden wordt 

met een winst. 

Uitbetalingen 

▪ Er is 1 Inzet bovenaan de slots. 



 

▪ Er zijn 15 Prijzen geplaatst rondom het slot. De Minimale Prijs is 0,5 x Totale 

inzet en maximum is 10 x Totale inzet. 

▪ Winnende combinaties worden gevormd wanneer een inzet met een Prijs 

verbonden wordt in een ononderbroken pijpverbinding. 

▪ De pijpverbinding tussen een Inzet en een Prijs werkt als het mogelijk is de 

Prijs te bereiken door bij de Inzet te beginnen en door aangrenzende 

symbolen heen te bewegen die via de rand verbonden zijn. 

▪ Op de illustratie hieronder zie je een pijp die een Inzet met een Prijs verbindt, 

om een winnende combinatie te vormen. 

 

▪ En in dit voorbeeld verbindt de pijp de Inzet niet met een van de prijzen, en 

wordt er geen winst betaald. 



 

 

▪ Winsten worden vermenigvuldigd met het Totale Inzet bedrag. 

▪ Samenvallende winsten voor verschillende inzetten worden bij elkaar 

opgeteld. 

Pijp Vermenigvuldigers 

▪ Op elk pijpdeel kan een Vermenigvuldiger badge geplaatst worden. 

▪ Een Vermenigvuldiger wordt verzameld als de pijp via een Vermenigvuldiger 

met een Prijs verbonden wordt. 

▪ Meerdere Vermenigvuldigers kunnen verzameld worden en zullen worden 

samengevoegd. 

▪ De laatste Vermenigvuldiger vermenigvuldigt alle Winsten in de spin. 

▪ Vermenigvuldigers kunnen 2 en 3 zijn. 

▪ Op elke spin kun je maximaal drie vermenigvuldigers krijgen. 

Free Spins 

▪ De Free Spin feature wordt geactiveerd als de pijpen verbonden worden met 

minstens vier verschillende prijzen. 

▪ Tijdens FREE SPIN zullen de rollen automatisch spinnen met dezelfde inzet 

per lijn als de spin die de FREE SPINS won. 

▪      Free Spins kunnen geactiveerd worden met 10, 15 of 20 spins en ook een 

extra beginvermenigvuldiger tussen 2 en 20.      

▪ 4 prijzen: 10 Free Spins 



 

▪ 5 prijzen: 15 Free Spins 

▪ 6 prijzen: 20 Free Spins 

▪ 7 prijzen: 20 Free Spins en 2X Vermenigvuldiger 

▪ 8 prijzen: 20 Free Spins en 5X Vermenigvuldiger 

▪ 9 prijzen: 20 Free Spins en 10X Vermenigvuldiger 

▪ 10 prijzen: 20 Free Spins en 20X Vermenigvuldiger 

▪ Tijdens Free Spins is de vermenigvuldiger sticky, en wordt deze toegevoegd 

aan de winsten in de spin waarin ze verzameld worden en alle toekomstige 

spins in de Free Spins. 

▪ Als de Free Spins beginnen, is de begin-Vermenigvuldiger de som van de 

Vermenigvuldigers die verzameld zijn in de spin die de Free Spins activeerde. 

Daarbij worden mogelijke extra Vermenigvuldigers toegevoegd bij zeven of 

meer prijzen. 

▪ Alle vermenigvuldigers die verzameld worden tijdens Free Spins worden 

samengevoegd 

▪ Free Spins kunnen niet opnieuw geactiveerd worden. 

Koop Bonus 

▪ De Free Spin functie kan direct geactiveerd worden. 

▪      Er zijn drie verschillende opties die corresponderen met het raken van 4, 6 

of een willekeurige optie uit 4 tot 10 prijzen.      

▪ Optie 1: 10 Free Spins. Prijs: 40 x Totale Inzet. RTP: 94,3%. 

▪ Optie 2: 20 Free Spins. Prijs: 135 x Totale Inzet. RTP: 94,1%. 

▪ Optie: Willekeurige Free Spins functie winst. Prijs: 250 x Totale Inzet. 

94,4%. 

▪ Er wordt geen spin gedaan als de koopbonus-functie wordt gebruikt, en 

daarom is er ook geen initiële winst. 

Gokken 

▪ Indien de spelronde wordt beëindigd met een winst, heeft de speler de 

mogelijkheid te gokken om de winst te vergroten. 

▪ De gok is gebaseerd op kaartenkleuren en de speler heeft twee opties:      

▪ Gok op de kleur van de kaarten (rood of zwart) voor een kans om 2x 

het bedrag te winnen met een winkans van 50%. 



 

▪ Gok op de één van de vier kaartenkleure - Harten (rood), Ruiten 

(rood), Schoppen (zwart) of Klaveren (zwart) voor een kans om 4x het 

bedrag te winnen met een winkans van 25%. 

▪ Bij elke optie van de functie Gokken is de theoretische spelersrendement 

100%. De waarschijnlijkheid van elk van de 4 mogelijke uitkomsten is gelijk. 

▪ Bij Gokken zijn er de volgende limieten:      

▪ Er zijn maximaal 4 gokken achter elkaar toegestaan. 

▪ De gok is enkel toegestaan als de huidige winst niet meer is dan 100x 

de totale inzet geplaatst aan het begin van de ronde voor de gok. Dit 

geldt voor alle gokken in de reeks. 

▪ Bovenaan het gokscherm zie je de geschiedenis van de laatste 4 kaarten 

getrokken tijdens het huidige gokspel. 

Hoe je speelt 

Fun modus en Saldo 

▪ Je kan het spel ofwel in FUN modus of ECHT GELD modus spelen. 

▪ In Fun modus speel je voor de lol met speelgeld. In ECHT GELD modus speel 

je met echt geld van je saldo. 

▪ Je saldo wordt getoond in het SALDO vakje in zowel Fun modus als Echt Geld 

modus. 

Inzetten plaatsen 

▪ Dit spel heeft slecht één inzet-instelling, Totale Inzet. 

▪ Om het totale inzetbedrag in te stellen, gebruik de “-“ en “+” knoppen. 

▪ Druk op de SPIN knop om een spel te starten aan de huidige inzet. 

▪ SPATIEBALK indrukken start ook een spelronde op. 

Autospin modus 

▪ Om het aantal AUTOSPINS intestellen, klik op het AUTO knop. Kies TOT 

FUNCTIE om te spinnen tot een spelfunctie geactiveerd wordt. 

▪ Je kan de AUTOSPINS eerder stoppen door op de STOP knop te klikken. 

▪ De STOP knop toont het aantal overgebleven spins. Wanneer het TOT 

FUNCTIE optie gekozen is, wordt het “∞” symbool getoond. 

▪ Het VERLIESLIMIET is verplicht, de AUTOSPINS zullen stoppen nadat je saldo 

daalt met het gekozen bedrag. 



 

▪ Wanneer WINSTLIMIET gekozen is, zullen de AUTOSPINS stoppen, nadat je 

balans gestegen is met het gekozen bedrag. 

▪ Indien ENKELE WINSTLIMIET gekozen is, zullen de AUTOSPINS stoppen als je 

meer wint dan het gekozen bedrag in een enkele spelronde. 

Turbo Modus 

▪ Door op de TURBO knop te klikken, schakel je Turbo Modus aan of uit. 

Wanneer Turbo Modus aan is, worden bepaalde animaties en geluiden 

overgeslagen en spinnen de rollen sneller.  

Verbindingsproblemen en Storingen 
▪ Indien je je internetverbinding verliest tijdens een spel voor ECHT GELD, log 

opnieuw in bij het casino. Eens je het spel hebt heropend, kan je verder gaan 

met het spel vanaf het punt waarbij je de verbinding verloren hebt. 

▪ Een defect maakt alle inzetten en uibetalingen ongeldig. 

▪ Deze hulppagina is vertaald uit het Engels. In het geval van 

tegenstrijdigheden tussen dit en de Engelse versie, gelieve naar de Engelse 

versiete refereren. 
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