
Inschrijven in Cruks
Een gokstop nemen met Cruks
Cruks is een lijst met spelers die een gokstop nemen. Heeft u het gokken niet meer onder 

controle? Dan kunt u een gokstop nemen. U kunt dan minimaal 6 maanden niet meer 

gokken op goksites en in speelhallen of casino’s met een Nederlandse vergunning.

Digitaal is sneller

Heeft u DigiD? Schrijf 

uzelf dan direct in via 

www.cruksregister.nl. 

Ook wijzigingen kunt u 

digitaal doorgeven. 

Dat gaat veel sneller.

Let op: vul het formulier netjes en duidelijk in, het liefst in blokletters.  

Neem de gegevens van uw paspoort of ID-bewijs exact over.

Stap 1.  Kies uw gokstop

Een gokstop duurt altijd minimaal 6 maanden. In die maanden kunt u niets aanpassen.  

Hoe langer de gokstop, hoe beter de bescherming.

Hoe lang wordt uw gokstop?

  6 maanden

  1 jaar

  2 jaar

  5 jaar

  Voor altijd 

  Ik kies een andere periode, tot en met     (dd-mm-jjjj) 
  Als u geen periode kiest, dan duurt uw gokstop 2 jaar.
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Stap 2.  Uw persoonsgegevens

Heeft u geen Nederlands burgerservicenummer? Ga dan verder naar stap 3.

Burgerservicenummer (BSN)         
Een burgerservicenummer is een Nederlands persoonsnummer dat alleen bestaat uit cijfers. U kunt dit 

bijvoorbeeld terugvinden op uw Nederlandse paspoort, ID-bewijs, rijbewijs of zorgpas. 

Voornamen   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Geboortedatum     (dd-mm-jjjj) 

Geboorteplaats  

Stap 3.  Uw adresgegevens

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Stap 4.  Andere nationaliteit(en)

Heeft u andere nationaliteiten dan de Nederlandse? Vul hieronder uw identiteitsgegevens in. 

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, ga dan verder naar stap 5.

1. Extra nationaliteit

Let op: neem de gegevens exact over van uw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs

Voornamen   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Geboortedatum     (dd-mm-jjjj) 

Geboorteplaats  

Let op: geboorteplaats is niet hetzelfde als geboorteland

2. Extra nationaliteit

Let op: neem de gegevens exact over van uw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs

Voornamen   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Geboortedatum     (dd-mm-jjjj) 

Geboorteplaats  

Let op: geboorteplaats is niet hetzelfde als geboorteland



Inschrijven in Cruks

3

Stap 5.  Uw handtekening

Ik heb alle gegevens eerlijk ingevuld en wil een gokstop nemen.

Naam 

Plaats 

Datum    (dd-mm-jjjj)

Handtekening 

  

Stap 6. Stuur het formulier naar de Kansspelautoriteit.

Binnen enkele dagen na ontvangst start uw gokstop. 

U ontvangt een bevestiging van uw gokstop op uw adres. 

U stuurt dit formulier naar onderstaand postbusnummer.

Kansspelautoriteit Cruks 

Postbus 298 

2501 CG Den Haag 

Inschrijving wijzigen of meer informatie? Kijk op www.cruksregister.nl.

Privacy
Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons. Wij vragen alleen persoonsgegevens die wij 
nodig hebben voor uw gokstop.
Lees meer over hoe wij persoonsgegevens verwerken in onze privacyverklaring.

Als u de privacyverklaring op papier wilt ontvangen, neem dan contact op met de 
informatielijn. 070-3021300, keuze 2.

Is uw gokstop voorbij? Dan verwijdert Cruks automatisch al uw gegevens.

http://www.cruksregister.nl
https://kansspelautoriteit.nl/over-ons/privacyverklaring/


Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Anna van Buerenplein 45A

 2595 DA Den Haag

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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