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>>> Klick Hier <<<
Kansino. Wat is Kansino (voorheen Batavia Casino) verrassend goed! Dit online casino is no-nonsense,
dus je komt hier niet voor de gezellige sfeer, maar alles werkt snel en soepel. De echte gokker zal zich

zeker thuis voelen bij Kansino, want het spelaanbod (ruim 1400 slots) staat als een huis. Een huis waarin
je niet snel verdwaalt, dankzij de overzichtelijke site, goede filters en zoekfunctie. Uniek: laat je je winst

uitbetalen, dan staat het in 15 minuten op je bankrekening. Instant payments, noemt Kansino dat. En het
werkt zelfs ’s avonds en in het weekend. Waarom krijgt Kansino niet de volle 5 sterren? Er zijn geen

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


bonussen, dat is echt het enige minpunt. Maar afgezien daarvan is Kansino een geweldige keus!
Pluspunten. Winst in 15 min. op je rekening 1400+ slots Nederlands live casino. Minpunten. Geen

bonussen. Kansino. Bonussen & cadeaus. Welkomstbonus. Kansino heeft geen welkomstbonus. Voor
sommige spelers is dat misschien een beetje té no-nonsense, maar het scheelt wel gedoe. Je stort, je

speelt en je kan altijd weer uitbetalen. Nooit gezeur: wat je wint, is meteen van jou. Bonus vrijspelen. Niet
van toepassing, want Kansino heeft geen bonussen. Dat is al zo sinds het casino in oktober 2021 op de
markt kwam (toen nog onder de naam Batavia Casino). Bonusvoorwaarden. Niet van toepassing, want
er zijn geen bonussen. Is er een no-deposit bonus? Kansino heeft ook geen no-deposit bonus . Krijg je
als vaste speler vaak bonussen? Omdat Kansino pas net open is, is dat nog niet te zeggen. Meneer
Casino heeft nagevraagd of er in de toekomst wél bonussen worden weggegeven, maar daar zijn

voorlopig geen plannen voor. Daarmee doet Kansino het helemaal anders dan BetCity, waar je bijna
elke week een andere bonus krijgt, soms zelfs meerdere. Is er een loyaltyprogramma? Er is geen

loyaltyprogramma. Meneer Casino zei het al: Kansino is een online casino zonder poespas. Wil je wel
loyalty-poespas, dan kan je punten sparen bij Circus Casino. Wat krijgen VIP’s? Kansino heeft geen
VIP-programma. Spelaanbod. Wat voor slots zijn er? Er zijn ruim 1400 slots. Daarmee heeft Kansino
veruit het grootste spelaanbod van alle legale online casino’s in Nederland. De slots komen van onder

meer de volgende spelproviders: Big Time Gaming (o.a. Monopoly Megaways ) Elk Studios (Wild Toro)
Greentube (Book of Ra) Hacksaw iSoftBet (Aztec Gold) Merkur (Multi Wild) Microgaming (Avalon)

Netent ( Starburst ) Nolimit City (Fire in the Hole) Play ’n Go (Book of Dead) Pragmatic Play (Wolf Gold)
Push Gaming (Jammin’ Jars) Quickspin ( Big Bad Wolf ) Red Tiger ( Gonzo’s Quest Megaways) Relax
Gaming (Money Train 2) SG Digital (Kronos) Stakelogic ( Club 2000 Deluxe ) Thunderkick Yggdrasil (

Valley of the Gods ) Er zijn allerlei handige filters waarmee je spellen kan zoeken. Niet alleen per
spelprovider, maar ook op kenmerken als Megaways, Sticky Wilds, Win Vaak en Win Veel. Sinds kort
heeft Kansino ook een aantal slots waarop je grote jackpots kan winnen van €10 miljoen of meer, zoals
Mega Moolah. Bij slots waarbij het uitbetalingspercentage (RTP) kan variëren, biedt Kansino bijna altijd

de hoogst uitbetalende variant aan. � Alleen bij de spellen van Nolimit City heeft Kansino soms
gekozen voor de variant met de lagere RTP. Hoe is het live casino? Kansino heeft een heel uitgebreid

live casino . Voor roulette en blackjack kan je kiezen uit tientallen verschillende tafels van drie
verschillende providers: Evolution, Pragmatic Play en Stakelogic. Speel je graag aan een tafel met

Nederlandse dealers, dan vind je bij Kansino Nederlandstalige roulette (vanaf €0,20) en drie
Nederlandstalige blackjacktafels (vanaf €10,-). Deze tafels staan in een eigen studio in Eindhoven en

zijn 24/7 open. Dus zoek je een Nederlands live casino , dan zit je hier goed. Daarnaast zijn er ook nog
vier eigen blackjacktafels met Engels sprekende dealers met een minimuminzet vanaf €5,-. Er is dus

altijd wel een box voor je vrij. Natuurlijk vind je bij Kansino ook de bekende live game shows van
Evolution, zoals Lightning Roulette , Crazy Time en Monopoly Live . Ten slotte biedt ook Pragmatic Play
een paar game shows aan. Er is geen online casino in Nederland dat zo veel keus biedt qua live casino
als Kansino. Verder nog iets bijzonders? Kansino focust helemaal op casinospellen, dus er is hier geen

sportsbook zoals bij Jack’s Casino Online. Ook poker en bingo ontbreken.
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