ALGEMENE VOORWAARDEN – MONEY THURSDAYS

Artikel 1 - organisator
1.1 Dit reglement is van toepassing op de actie "Money Thursdays", georganiseerd
door Casino Knokke-E.C.K. NV met als maatschappelijke zetel Zeedijk-Albertstrand
509 te 8300 Knokke-Heist.

Artikel 2 - deelname
2.1 Deze actie loopt van donderdag 4 mei 2017 tot en met donderdag 28 december
2017, iedere donderdag tussen 16 uur en 19 uur.
2.2 Alle natuurlijke personen van minstens 21 jaar, met uitzondering van de
personen genoemd in artikel 2.3, die zich tijdens de looptijd van de actie aanmelden
aan de receptie van Casino Knokke en rechtsgeldig geregistreerd zijn in Casino
Knokke nemen automatisch deel aan deze actie.
2.3 Personeel van Casino Knokke-E.C.K. NV of van met Casino Knokke-E.C.K. NV
gerelateerde bedrijven, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig
zijn en personen die op om het even welke manier betrokken zijn bij de organisatie
van deze actie mogen op geen enkele manier deelnemen aan deze actie.

Artikel 3 - aanvaarding van de algemene voorwaarden
3.1 Iedere deelnemer verklaart automatisch en onvoorwaardelijk akkoord te gaan
met onderhavige voorwaarden en aanvaardt elke beslissing die Casino KnokkeE.C.K. NV zich genoodzaakt ziet te treffen.
3.2 Bij fraude, misbruik of vermoeden van fraude of misbruik heeft Casino KnokkeE.C.K. NV het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd. De
betrokken speler verliest ieder recht op een prijs of enige schadevergoeding. Casino
Knokke-E.C.K. NV heeft het recht om reeds toegekende prijzen die door middel van
fraude of misbruik werden verkregen, terug te vorderen.
3.3 Casino Knokke-E.C.K. NV kan de voorwaarden van deze actie steeds eenzijdig
wijzigen of beëindigen.

Artikel 4 - wedstrijdverloop
4.1 Deelnemers moeten zich tijdens de looptijd van de actie aanmelden aan de
receptie van Casino Knokke.
4.2 Deelnemers zullen zich eerst moeten registreren bij Casino Knokke als zij nog
niet geregistreerd zijn.
4.3 Deelnemers krijgen een "Money Thursdays"-voucher aan de receptie, waarmee
ze zich kunnen wenden tot de kassa in de speelzaal van Casino Knokke.

4.4 Deelnemers moeten de gekregen voucher én een cashbedrag van minstens 20
euro afgeven aan de kassaverantwoordelijke in de speelzaal. In ruil krijgt iedere
deelnemer een gewoon cashticket ter waarde van het cashbedrag dat de deelnemer
heeft betaald én een promotioneel ticket ter waarde van het vaste bedrag van 20
euro in ruil voor de voucher. Beide tickets zijn geldig op alle slotmachines van Casino
Knokke.
Bijvoorbeeld: Je komt op donderdag 4 mei om 17 uur naar Casino Knokke. Je
ontvangt aan de receptie een voucher en gaat daarmee naar de kassa in de
speelzaal. Daar geef je aan de kassaverantwoordelijke je voucher af, vergezeld
van een cashbiljet van 50 euro. De kassaverantwoordelijke geeft je een
cashticket van 50 euro en een promotioneel ticket van 20 euro. Je kan beide
tickets meteen gebruiken om te spelen op je favoriete slot(s)!
4.5 Een promotioneel ticket in het kader van de "Money Thursdays"-actie kan nooit
verkregen worden zonder een vergezellend cashticket van minstens 20 euro.
4.6 Deelnemers kunnen per donderdag maximum één voucher krijgen. Deelnemers
hebben dus wel iedere donderdag tijdens de looptijd van deze actie recht op een
nieuwe voucher.
4.7 Een voucher is enkel geldig op de donderdag waarop de deelnemer die voucher
heeft ontvangen aan de receptie.

Artikel 5 - privacy
De persoonsgegevens die Casino Knokke-E.C.K. NV verzamelt over de deelnemers
of n.a.v. het feit van hun deelname vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de
wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De
via deze wedstrijd van de deelnemer verkregen gegevens zullen worden verwerkt
door Casino Knokke-E.C.K. NV, met maatschappelijke zetel te Zeedijk-Albertstrand
509, 8300 Knokke-Heist.
Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Casino
Knokke-E.C.K. NV en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Casino
Knokke-E.C.K. NV, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.
Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot hun persoonlijke
gegevens en het recht op correctie of schrapping ervan.

