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Hoe werkt de ThuisBingo? 

Gezellig thuis via de laptop, smartphone of tablet meedoen met de Nationale ThuisBingo? 

Hieronder vindt u de spelregels. 

Spelregels Nationale ThuisBingo 

Elke dag tussen 13.00 en 14.00 uur wordt de Nationale ThuisBingo live uitgezonden via 

www.denationalethuisbingo.nl. 

Elke uitzending duurt circa 1 uur en we proberen minimaal 3 rondes te spelen. Elke ronde 

begint met een getallenronde. Klik de getallen aan op de speelkaart op uw scherm met uw 

computermuis of als u een tablet heeft met uw vinger. Aan de zijkant ziet u steeds de        

5 laatst getrokken getallen. 

Een speler kan bingo hebben als de speelkaart een compleet horizontaal, verticaal of 

diagonaal rijtje heeft. 

Nadat tenminste 1 van de spelers bingo heeft wordt de speelkaart door de presentator 

leeggemaakt en begint het spel weer opnieuw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

Na elke ronde zal 1 van de winnaars gebeld worden. 

Na de uitzending worden alle winnaars gebeld op het bij ons bekende telefoonnummer. 

We vertellen u dan hoe u de prijs in ontvangst kunt nemen. 

Meespelen met de Nationale ThuisBingo? 

Iedereen met een laptop, smartphone of tablet kan met de Nationale ThuisBingo 

meespelen. Deel de website met uw vrienden en familieleden voor nog meer 

speelplezier: www.denationalethuisbingo.nl. 

Bedankt voor het meespelen! 

Lees hier de algemene voorwaarden en privacy policy. 

 

https://www.focuscura-bingo.nl/voorwaarden
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Komt u er niet uit? 

Hoe doe ik mee? 

Op de website www.denationalethuisbingo.nl kunt u zich registreren als deelnemer.          

U hoeft alleen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. 

Wat heb ik nodig om bingo te spelen? 

U heeft alleen een computer of tablet nodig met internetverbinding. Via de website 

www.denationalethuisbingo.nl kunt u elke werkdag meespelen. 

Op welke dagen is er bingo? 
Elke werkdag tussen 13.00 en 14.00 is er een uitzending van de Nationale ThuisBingo 

Hoe werkt het spel? 
Elke dag spelen we 3 rondes bingo. De bingokaart vind u op deze website.                          

Op uw bingokaart staat een reeks willekeurige getallen. De presentator trekt iedere beurt 

een bal waar een nummer opstaat uit de bingomolen. Hij roept het getal om en als dit getal 

op uw kaart staat, kunt u het wegstrepen. U heeft bingo bij een horizontale, verticale of 

diagonale rij. Daarna wordt uw digitale bingokaart door de presentator leeggemaakt en 

beginnen we weer met een lege kaart. 

Wanneer win ik een prijs? 
Als u bingo heeft, dan wint u een prijs. Een vrijwilliger neemt na afloop van de uitzending 

contact met u op en de prijs wordt u gratis toegezonden. 

Welke prijzen kan ik winnen? 

Onze partner Wehkamp heeft diverse prijzen beschikbaar gesteld. Het gaat om kleine 

prijzen die gratis naar u verzonden worden. 

Hoeveel deelnemers heeft de Nationale ThuisBingo? 

Er is plek voor 100 duizend deelnemers. 
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