VEELGESTELDE VRAGEN

Korte uitleg spel:
Elke beurt krijg je zeven letters om
woorden te vormen voor zoveel
mogelijk punten. Het leuke is dat je
tegenstander dezelfde letters heeft
en ook probeert om zoveel mogelijk
punten te scoren. Dat maakt
WordCrex uniek.
Hoe begin ik een spel?
Druk op “start een nieuw spel” en
speel meteen tegen een
willekeurige tegenstander of nodig
1, 2 of 3 WordCrex spelers uit.

Kan ik de woorden van mijn
tegenstanders zien?
Druk op de score bovenaan het
speelbord en je ziet een overzicht
van alle gespeelde woorden.
Hoe kies ik een woordenlijst?
Druk op het vlaggetje.
Welke Nederlandse
woordenlijsten zijn er?
Standaard speel je met de officiële
Van Dale Scrabble® woordenlijst je
kunt ook kiezen voor de woordenlijst
met afkortingen. Dit zijn afkortingen
die in de spreektaal worden gebruikt
zoals IQ, DVD en CD.

Wat gebeurt er als ik pas?
Als alle spelers passen krijg je
nieuwe letters. Let op bij drie keer
passen achter elkaar door alle
spelers eindigt het spel. Zijn er
minder dan 10 letters over in het
spel en wordt er door iedereen
gepast dan eindigt het spel en is
degene met de meeste punten de
winnaar.

Hoe wordt de sterkte van een
speler weergegeven?
De sterkte van een speler wordt
weergegeven aan de hand van
Crexen (vogeltjes). Deze sterkte is
gebaseerd op een berekening,
waarbij je meer punten verdient
wanneer je wint van een sterkere

tegenstander dan van een zwakkere
tegenstander.
De intervallen zijn als volgt.
Tot 1.200 punten = 1 Crex (vogeltje)
1.200 t/m 1.499 = 2 Crexen
1.500 t/m 1.799 = 3 Crexen
1.800 t/m 2.099 = 4 Crexen
2.100 t/m 2.299 = 5 Crexen
2.300 t/m 2.499 = 5 Crexen Brons
2.500 t/m 2.999 = 5 Crexen Zilver
3.000 en meer = 5 Crexen Goud
Kan ik mijn account verwijderen?
Ga naar je profiel en kies account
verwijderen. Alle gegevens worden
dan van onze servers verwijderd.

Kan ik een speler blokkeren?
Ja. Druk op het profiel van een
tegenstander en kies blokkeer.
Kan ik mijn gebruikersnaam of
profielfoto veranderen?
Ja. Ga naar je profiel en pas deze
aan.
Bij mijn gebruikersnaam staat
een hashtag# met een nummer?
Dit is jouw unieke nummer en kan
niet worden aangepast.
Kan ik de reclames verwijderen?
Ga naar profiel en kies
premiumversie 1 jaar. Je hebt dan
een jaar geen reclames en inzicht in
al je alle statistieken.

Wanneer ik afkoop op IOS is dat
dan ook voor Android?
Nee. De afkoop is per Apple ID of
Android ID. Er is ook geen sprake
van family sharing.
Ik heb betaald voor het
verwijderen van de advertenties
maar ze zijn weer terug?
Ga naar profiel en druk nogmaals
op de “Premiumversie 1 jaar” knop.
De aankoop wordt hersteld wanneer
er ingelogd is met dezelfde ID.
Hoe krijg ik coins voor de
WordCrex shop in de app?
Ga naar de wallet van de shop door
op het plusje te drukken naast de
coins rechtsboven in de shop. Je
kunt dan coins kopen of verdienen

door het uitkijken van een video en
door het uitnodigen van vrienden. Je
ontvangt de coins als je vriend
WordCrex heeft gedownload.
Wat kan ik kopen in de shop?
Hoedjes en kroontjes voor de
profielfoto. Een achtergrondkleur
voor je speelbord. Een kleur voor je
letters en statistieken.

