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Huizen bouwen
Zodra je een compleet kleursetje 
hebt, kun je huizen gaan kopen 
(je hoeft niet te wachten tot je aan 
de beurt bent). 

Betaal de bank de op het Eigendomsbewijs 
aangegeven kostprijs en zet een huis op de straat.

Bouw gelijkelijk. Je mag pas een tweede huis op een 
straat bouwen als je er eentje op elke straat van de 
set hebt. Je mag niet meer dan 4 huizen op een straat 
bouwen.

Hotels bouwen
Als je 4 huizen op een straat hebt, 
kun je er een hotel neerzetten.

Betaal de bank de op het 
Eigendomsbewijs aangegeven 

kostprijs van een hotel, geef de 4 huizen terug aan de 
bank en zet een hotel op de straat.

Je kunt maar 1 hotel per straat hebben. Daar mag je 
geen huizen meer bij zetten.

  Je mag niet bouwen op een straat als er een straat 
in het kleursetje met hypotheek belast is.

Te weinig gebouwen?
Als meer spelers het laatste huis of hotel willen 
hebben, moet de bankier het veilen. Het bieden 
begint op a10.

Geen gebouwen meer?
Je kunt niets meer kopen totdat iemand huizen terug 
verkoopt aan de bank.

Deals sluiten & onderhandelen
Je kunt op elk moment met andere spelers 
onderhandelen om dingen te kopen, verkopen of te 
ruilen.

Je moet alle gebouwen op een straat verkopen voordat 
je die kunt verkopen of ruilen. Je kunt geen gebouwen 
verkopen aan (of ruilen met) andere spelers.

Je kunt bezittingen ruilen voor geld, andere bezittingen 
en voor Verlaat de gevangenis zonder betalen kaarten. 
De prijs wordt bepaald door de spelers die de deal 
sluiten.

Bezit waar hypotheek op rust kan verhandeld worden 
tegen een samen overeengekomen prijs.

De nieuwe eigenaar moet nu meteen:

OF de hypotheek afl ossen 
(betaal de bank de afl oskosten).

OF de hypotheek behouden 
(betaal de bank nu alleen 10% van de hypotheekwaarde).

Veilingen
Als je op een onverkochte straat, station of nutsbedrijf 
eindigt en je wil niet kopen, dan moet de bankier het vakje 
veilen.

1. De bankier start de veiling door het vakje aan te bieden 
voor A10.

2. Iedereen kan dit bod verhogen met b.v. A1 (óók de 
bankier en de speler die op het vakje eindigde).

3. De hoogste bieder wint de veiling, betaalt het geboden 
bedrag aan de bank en krijgt het eigendomsbewijs.

En als niemand het wil?
Geen probleem. Niemand betaalt iets en het spel gaat 
verder.
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HELP! IK KAN NIET BETALEN!
Als je nog steeds schulden hebt, ga je 
failliet en je speelt niet meer mee!

Moet je een andere speler betalen?
Geef hem/haar eventuele Verlaat de 
gevangenis zonder betalen kaarten en al je 
verhypothekeerde bezittingen.

De nieuwe eigenaar moet nu meteen:

OF de hypotheek afl ossen (betaal de bank de 
afl oskosten).

OF de hypotheek behouden (betaal de bank nu 
alleen 10% van de hypotheekwaarde).

Moet je de bank betalen?
Geef al je bezittingen terug aan de bank. Alle 
hypotheken worden opgeheven.

Al je bezittingen moeten direct geveild worden. 

Leg eventuele Verlaat de gevangenis zonder 
betalen kaarten onderaan de stapel. 

Je kunt geen huur innen voor grond waar 
hypotheek op rust. Maar je mag wel de 
verhoogde huur blijven vragen voor straten 
zonder hypotheek in de kleurset.

De verhoogde huur op stations en nutsbedrijven 
werkt hetzelfde.

De overige spelers spelen door totdat er nog 
maar één speler over is. Dat is de winnaar!

Probeer aan geld te komen.
Als je moet betalen, maar geen geld genoeg hebt, 
kun je aan geld komen door huizen te verkopen 
en/of door hypotheek op bezittingen te nemen. 

Gebouwen verkopen
Verkoop hotels aan de bank voor de helft van de 
kostprijs en ruil ze direct voor 4 huizen. Verkoop 
huizen aan de bank voor de helft van de kostprijs. 
Huizen van een kleurgroep moeten gelijkelijk 
verkocht worden. 

Hypotheek nemen
Om hypotheek op een vakje te nemen, moet je 
eerst alle gebouwen van de hele kleurset voor de 
halve kostprijs aan de bank verkopen. 

Voor een hypotheek draai je nu het 
eigendomsbewijs om en je krijgt de 
hypotheekwaarde op de achterkant van de kaart 
van de bank. 

Om een hypotheek af te lossen, betaal je de 
afl oskosten (hypotheekwaarde +10%) aan de 
bank. Daarna mag je de kaart weer goed om 
leggen.
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Dit kun je maken:

Dit heb je nodig:

MAAK ER JOUW PERSOONLIJKE SPEL VAN!

pionnen

Blanco kaartjesBlanco stickervellen

Inbegrepen Niet inbegrepen

Apparaat Printer

Kans- en Algemeen Fonds kaarten 

De afdrukkwaliteit is afhankelijk van foto- en printereigenschappen.

Kans- en Algemeen Fonds kaarten

Stickers voor je eigen …

straten

CATO’S 8e VERJAARDAG
LES 8 ANS DE CATO.POLLIE

ALGEMEEN FONDS –
CAISSE DE COMMUNAUTÉ

KANS – CHANCE

ALGEMEEN FONDS –
CAISSE DE COMMUNAUTÉ

KANS – CHANCE

JE WINT DE TWEEDE 
PRIJS IN EEN SCHOON-

HEIDSWEDSTRIJD.

VOUS AVEZ GAGNÉ 
LE DEUXIÈME PRIX 

DE BEAUTÉ.

JE KRIJGT a10.

BOETE VOOR TE 
SNEL RIJDEN.

AMENDE POUR 
EXCÈS DE VITESSE :

PAYEZ a15.ZAHLE a15.

PAYEZ a15.

RAMP OP DE 
SCHOONHEIDSWEDSTRIJD

CONCOURS DE BEAUTÉ RATÉ

PAYEZ a10.BETAAL a10.

Dat gaat zó: 
Kiezen! Voor mobiele apparaten en tablets: download de 

gratis MY MONOPOLY app van de App Store of 
van Google Play. Gebruik je liever je Mac of PC? 
Ga naar www.mymonopoly.com.

Maak een account aan. 

En ga aan de slag met je eigen spel! Verzamel foto’s 
van je computer, mobiele apparaat en/of je favoriete 
sociale netwerken zoals Facebook. 
Ga voor een complete lijst met sociale netwerken 
naar mymonopoly.com.

Volg de instructies op het scherm om je foto’s 
te bewerken en als je tevreden bent met je 
afbeeldingen print je ze op de bijgeleverde 
stickervellen.

Complete instructies zijn beschikbaar in de MY MONOPOLY 
app en op www.mymonopoly.com.

Plakken!

Spelen!

Plak je stickers op blanco kaartjes en op Kans- 
en Algemeen Fonds kaarten en maak je eigen 
persoonlijke spel.

Dat is alles! Als je eenmaal stickers hebt gemaakt en 
op je kaartjes geplakt, kun je het spelen! Kijk maar 
bij het hoofdstukje LEG ’T KLAAR aan het begin van 
deze spelregels.

Voor de meeste sociale netwerksites is een minimumleeftijd van 13 jaar vereist 
(zoms zelfs nog ouder). Vraag zo nodig hulp aan een van je ouders.
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c Het vastgoedspel voor snelle onderhandelaars c

INHOUD
speelbord
4 pionnen
30 blanco kaartjes 
4 stickervellen 
28 eigendomsbewijzen
16 Algemeen Fonds kaarten 
16 Kanskaarten
32 huizen
12 hotels
2 dobbelstenen
speelgeld

!

n.

LEEFTIJD

2-4
SPELERS8
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Geef elke speler:

(Totaal = A1500)
Laat de rest van het 
geld in de doos – dit 
is de bank. Heb je je spel nog niet persoonlijk gemaakt? 

Geen probleem. Je kunt het standaard MONOPOLY spel gewoon spelen – ook zonder eigen kaart

LEG ‘T KLAAR

Schuif je zelfgemaakte kaartjes in de straatvakjes om de 
MONOPOLY straatnamen te bedekken. 

Lees de achterpagina van deze spelregels voor 
aanwijzingen om je spel echt persoonlijk te 
maken met behulp van de inbegrepen blanco 
kaartjes en stickervellen.

Let op: de volgende keer dat je speelt, kun je je stickers gebruiken 
om nog meer foto’s te printen voor je straten, pionnen en je Kans- 
en Algemeen Fonds kaarten. Vergeet niet dat je ook de achterkant 
van je kaartjes kunt gebruiken! 
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EIGENDOMSBEWIJS

TITRE DE PROPRIÉTÉ
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(plus 4 huizen)

(plus 4 maisons)

EIGENDOMSBEWIJS

TITRE DE PROPRIÉTÉ
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EIGENDOMSBEWIJS

TITRE DE PROPRIÉTÉ

26

52

130

390

900

1100

1275

(plus 4 huizen)

(plus 4 maisons)
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EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIÉTÉ

2
EIGENDOMSBEWIJS

Huur A26

Huur met volledige 
kleurenset A52

Huur met A130

Huur met A390

Huur met A900

Huur met A1100

Huur met A1275

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer A26

Avec groupe 
complet A52

Avec A130

Avec A390

Avec A900

Avec A1100

Avec A1275

Huizen kosten A200 per stuk 
Hotels kosten A200 per stuk (plus 4 huizen)

Prix des maisons A200 chacune 
Prix d’1 hôtel A200 chacun (plus 4 maisons)
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Spreek samen af wie de 
bankier wordt.

De bankier beheert en regelt:

Het geld van de bank

Huizen

Hotels

Eigendomsbewijzen

Veilingen

De bankier kan ook meespelen, 
maar moet z’n eigen bezittingen 
apart houden van de spullen van 
de bank.

en kaartjes. 

HET SPEL!
Zó win je
Verplaats je pion over het bord en koop zoveel mogelijk 
bezittingen (straten, stations en nutsbedrijven). Hoe meer 
je er hebt, des te meer huur krijg je. Als jij de laatste 
speler bent die geld heeft als alle andere spelers failliet 
zijn, win je!

Wie begint?
Elke speler gooit de 2 witte dobbelstenen. 
Wie het hoogst gooit begint.

Als je aan de beurt bent
Gooi de beide dobbelstenen.

Verplaats je pion het gegooide aantal vakjes vooruit.

Waar ben je geëindigd?

Zoek het op in het hoofdstukje DE BORDVAKJES.

Als je dubbel gooit, gooi je nog eens en je mag nog 
eens verplaatsen. 

Maar pas op! Als je in één beurt 3 keer achter elkaar 
dubbel gooit, moet je naar de gevangenis!

Je beurt is voorbij en de speler links van je is aan de 
beurt.

Spelen maar!
Meer hoef je niet te weten, dus vooruit maar. Zoek de 
vakjes gewoon op als je er eindigt.Elke speler kiest een pion. Schuif 

je zelfgemaakte kaartje in je pion 
en zet hem op START.
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Schud de Kans- en Algemeen 
Fonds kaarten (ook je eventueel 
zelfgemaakte) en leg ze (goede 
kant omlaag) hier.
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A200
A220
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1
EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIÉTÉ

EIGENDOMSBEWIJS

Huur A18

Huur met volledige 
kleurenset A36

Huur met A90

Huur met A250

Huur met A700

Huur met A875

Huur met A1050

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer A18

Avec groupe 
complet A36

Avec A90

Avec A250

Avec A700

Avec A875

Avec A1050

Huizen kosten A150 per stuk 
Hotels kosten A150 per stuk (plus 4 huizen)

Prix des maisons A150 chacune 
Prix d’1 hôtel A150 chacun (plus 4 maisons)

© 1935, 2013 HASBRO.

Als je één nutsbedrijf hebt, bedraagt de 
huur 4 x het aantal ogen van de worp.

Als je beide nutsbedrijven hebt, bedraagt 
de huur 10 x het aantal ogen van de worp.

Si l’on possède UNE Compagnie de Service 
Public, le loyer est 4 fois le montant indiqué 

par les dés.
Si l’on possède les DEUX Compagnies de 

Service Public, le loyer est 10 fois le 
montant indiqué par les dés.

ELEKTRICITEITSCENTRALE
CENTRALE ÉLECTRIQUE

© 1935, 2014 HASBRO.

1
EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIÉTÉ

EIGENDOMSBEWIJS

Huur A18

Huur met volledige 
kleurenset A36

Huur met A90

Huur met A250

Huur met A700

Huur met A875

Huur met A1050

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer A18

Avec groupe 
complet A36

Avec A90

Avec A250

Avec A700

Avec A875

Avec A1050

Huizen kosten A150 per stuk 
Hotels kosten A150 per stuk (plus 4 huizen)

Prix des maisons A150 chacune 
Prix d’1 hôtel A150 chacun (plus 4 maisons)
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2
EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIÉTÉ

EIGENDOMSBEWIJS

Huur A18

Huur met volledige 
kleurenset A36

Huur met A90

Huur met A250

Huur met A700

Huur met A875

Huur met A1050

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer A18

Avec groupe 
complet A36

Avec A90

Avec A250

Avec A700

Avec A875

Avec A1050

Huizen kosten A150 per stuk 
Hotels kosten A150 per stuk (plus 4 huizen)

Prix des maisons A150 chacune 
Prix d’1 hôtel A150 chacun (plus 4 maisons)
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3
EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIÉTÉ

EIGENDOMSBEWIJS

Huur A20

Huur met volledige 
kleurenset A40

Huur met A100

Huur met A300

Huur met A750

Huur met A925

Huur met A1100

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Loyer A20

Avec groupe 
complet A40

Avec A100

Avec A300

Avec A750

Avec A925

Avec A1100

Huizen kosten A150 per stuk 
Hotels kosten A150 per stuk (plus 4 huizen)

Prix des maisons A150 chacune 
Prix d’1 hôtel A150 chacun (plus 4 maisons)
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HUUR a25

Met 2 stations a50

Met 3 stations a100

Met 4 stations a200

STATION ZUID

  1         2   
A25     A50  
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Straten

Onverkochte straten
Als je eindigt op een straat die nog niet verkocht is, koop of 
veil je hem.

DE BORDVAKJES

Wil je hem kopen?
Betaal de op het vakje 
aangegeven prijs en je krijgt 
het eigendomsbewijs.

Verkochte straten
Als je eindigt op een straat die iemand al gekocht heeft, betaal je hem/haar de 
op het eigendomsbewijs aangegeven huur.

Verzamel complete kleursetjes om huizen te bouwen!
Je kunt pas huizen bouwen als je een compleet kleursetje hebt.

•  De huur voor elke straat wordt hoger zodra je het hele 
setje hebt.

•  Als je huizen koopt, gaat de huur nog verder omhoog!

•  Later kun je zelfs hotels bouwen! (Zie BOUWEN voor 
meer info.)

Wil je niet kopen?
Dan moet de bankier de 
straat veilen. Het bieden 
begint op A10. Alle spelers 
mogen bieden.

Stations

Onverkochte stations
Als je eindigt op een onverkoch

Nutsbe

Onverkoc
Als je eindigt 
verkocht is, k

Wil je het kopen?
Betaal de op het vakje 
aangegeven prijs en je krijgt 
het eigendomsbewijs.

Wil je het kopen?
Betaal de op het vakje 
aangegeven prijs en je krijgt 
het eigendomsbewijs.

Verkochte stations
Als je eindigt op een station dat iemand al gekoc
huur. De huur is afhankelijk van het aantal station

Stations

Huur

Verkochte nutsbedrijven
Als je eindigt op een nutsbedrijf dat iemand al gekoc

Gooi de dobbelstenen opnieuw om de huur te bepal
heeft, is de huur is 4x je dobbelsteenworp. Als de eig
is de huur 10x je dobbelsteenworp.
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KANS – CHANCE
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Actievakjes

Hoe kom ik weer uit de gevangenis?

Er zijn 3 mogelijkheden
Betaal a50 aan het begin van je volgende beurt en gooi en verplaats je pion.

Gebruik aan het begin van je volgende beurt een kaart met Verlaat de 
gevangenis zonder betalen. Je kunt zo’n kaart ook kopen van een andere speler. 
Leg de kaart onderaan de stapel terug, gooi en verplaats je pion.

Gooi dubbel als je weer aan de beurt bent. Als je dubbel gooit, ben je vrij! 
Gebruik je worp om te verplaatsen. Je mag maximaal 3 beurten proberen dubbel 
te gooien. Als je de 3e keer nog niet dubbel gooit, betaal je A50 en je gebruikt je 
laatste worp om te verplaatsen.

START
Als je pion tijdens het verplaatsen op of over START komt, krijg je A200 
van de bank.

Inkomstenbelasting / Extra belasting
Betaal de bank het op het vakje aangegeven bedrag.

Gratis parking
Rustig maar! Hier gebeurt niks.

Slechts op bezoek
Niks aan de hand. Als je hier eindigt, zet je je pion gewoon op het deel 
met ‘Slechts op bezoek’.

Kans / Algemeen Fonds
Pak de bovenste kaart van de betreff ende stapel en doe direct wat de 
kaart je opdraagt. Leg de kaart daarna onderaan de stapel terug.

Naar de gevangenis
Verplaats je pion direct naar de gevangenis! Je krijgt geen A200 omdat 
je langs START komt. Dan is je beurt voorbij. Je mag terwijl je in de 
gevangenis zit gewoon huur ontvangen, op veilingen bieden, huizen en 
hotels kopen, hypotheek nemen of handelen.

tions
nverkocht station koop of veil je het.

tsbedrijven

erkochte nutsbedrijven
eindigt op een nutsbedrijf dat nog niet 
cht is, koop of veil je het.

al gekocht heeft, betaal je hem/haar 
al stations dat de eigenaar heeft.

al gekocht heeft, betaal je hem/haar huur. 

te bepalen. Als de eigenaar 1 nutsbedrijf 
Als de eigenaar 2 nutsbedrijven heeft, 

Wil je niet kopen?
Dan moet de bankier het 
vakje veilen. Het bieden 
begint op A10. Alle spelers 
mogen bieden.

Wil je niet kopen?
Dan moet de bankier het 
vakje veilen. Het bieden 
begint op A10. Alle spelers 
mogen bieden.
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