Voorwaarden – Tombola “Win € 12.500 cash”
1. Deelname aan de wedstrijd
Voor casino is deelname voorbehouden aan personen boven de 21 jaar die geregistreerd zijn.
Personen die nog niet geregistreerd zijn, dienen zich voorafgaandelijk te registreren.
Deelnemers in het casino dienen geregistreerd te zijn met hun echte voornaam, naam en
adresgegevens overeenkomstig de gegevens op de identiteitskaart om recht te hebben op de prijs die
ze gewonnen hebben.
Speelt een deelnemer onder een valse naam of adres mee, dan behoudt Napoleon Games zich het
recht voor een andere winnaar aan te duiden.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement en/of in de algemene voorwaarden van Napoleon
Games (www.napoleon-games.be) zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de
organisator, Napoleon Games. Ingeval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon Games
zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of
andere wedstrijden uit te sluiten.
Napoleon Games behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen,
in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting dan ook.
2. Deelname en bekendmaking winnaar
De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen en de
minimumleeftijd van 21 jaar overschrijden, met uitzondering van werknemers van de Groep Napoleon
Games (zij kunnen wel deelnemen, maar niet winnen).
Deelnemen is mogelijk door deel te nemen aan de beschreven acties. De actie begint dinsdag 23
januari 2018 om 00u00 en eindigt op 06 april 2018 om 23u59.
De actie bestaat uit 2 luiken:
2.1. Tombolatrekkingen
Op basis van tombola kunnen de deelnemers op de tombolatrekkingen kans maken op de
onderstaande prijzen door verplichte aanwezigheid in het casino.
Er zijn 5 deelnamemomenten:






2 februari 2018
16 februari 2018
2 maart 2018
16 maart 2018
6 april 2018

De winnaars worden bepaald op bovengenoemde data op basis van tombola door de presentator. Bij
discussie kan de casinodirecteur de eindbeslissing nemen.
Enkel indien de winnaar aanwezig is op bovenvermelde data en uur maakt hij kans op de prijs. Wie niet
aanwezig is maakt geen kans op de prijs. De personen kunnen zich vertegenwoordigen door een
kennis.
De prijzen tijdens een tombolatrekkingen zijn de volgende:






20u00: 100 euro speelkrediet (promo-ticket)
21u00: 250 euro speelkrediet (promo-ticket)
22u00: 300 euro speelkrediet (promo-ticket)
23u00: 350 euro speelkrediet (promo-ticket)
24u00: 500 euro speelkrediet (promo-ticket) + Napoleon Coin (Gouden munt twv € 700)

De winnaars van een tombolatrekking. 5 (vijf) in totaal ontvangen een uitnodiging voor de grote finale.
Enkel personen met een uitnodiging nemen deel aan de finale.
De tombolatickets blijven in de urne na een tombolatrekking tot en met de laatste tombolatrekking.
Mensen maken meermaals kans.
Een winnaar kan meermaals winnen. Enkel is het niet mogelijk de hoofdprijs (500 euro speelkrediet +
Napoleon Coin) tweemaal te winnen.
2.2 Grote finale
Op 06 april 2018 gaat de verloting van de “€ 12.500 cash” door.
Alle winnaars van de tombolatrekkingen (5 per tombolatrekking) dingen mee naar de prijs van de grote
finale. De trekking gebeurt in het casino.
De winnaar van de grote finale wordt bekendgemaakt door de casinodirecteur van het casino
omstreeks 24u00.
De winnaar ontvangt op die avond € 12.500 cash. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Enkel de winnaar kan, mits voorlegging van een geldig identiteitsdocument dat overeen stemt met de
opgegeven gegevens bij deelname aan de wedstrijd, de prijs in ontvangst nemen. Het is wel mogelijk
om een volmacht te geven op basis van de uitnodiging voor de grote finale.
Napoleon Games kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele in gebreke blijven van
de partners m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. Napoleon Games zal niet verplicht zijn,
indien de leverancier in gebreke blijft te overhandigen, een andere prijs te verstrekken.
3. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van deze paasactie van deelnemers worden verkregen worden
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met het Privacy Beleid en met de Belgische wetgeving over
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 08/12/1992) behandeld. Iedere deelnemer

verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan dat zijn persoonsgegevens door Napoleon Games kunnen
aangewend worden voor marketingdoeleinden van Napoleon Games.
De winnaar gaat akkoord met het in beeld komen op communicatiekanalen van Napoleon Games.

4. Algemene voorwaarden
De actievoorwaarden van deze wedstrijd zijn een aanvulling en doen geenszins afbreuk aan de
algemene voorwaarden van Napoleon Games.
5. Prijzen
Grote finale:


12.500 euro cash

Tombolatrekkingen:






20u00: 100 euro speelkrediet (promo-ticket)
21u00: 250 euro speelkrediet (promo-ticket)
22u00: 300 euro speelkrediet (promo-ticket)
23u00: 350 euro speelkrediet (promo-ticket)
24u00: 500 euro speelkrediet (promo-ticket) + Napoleon Coin (Gouden munt twv € 700)

