
Algemene acti evoorwaarden
1.Acti es van Flash Casino’s zijn een initi a-
ti ef van JVH gaming & entertainment B.V., 
Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogen-
bosch.
2.Deze Algemene Acti evoorwaarden zijn 
van toepassing op de volgende loterij: 
‘CASH bij Flash’. Deze acti e vindt plaats ter 
promoti e van de diversiteit van speelauto-
maten in de vesti gingen van Flash Casino’s.

Deelname 
1.Bij deze loterij geldt de volgende acti epe-
riode: van 15 mei 2017 tot en met 10 juni 
2017. 
2.Deelname aan de loterij is grati s en 
alleen mogelijk gedurende de genoemde 
acti eperiode.
3.Tijdens de acti eperiode krijgen gasten 
van Flash Casino’s bij binnenkomst een 
deelnamelot. Deze loten kunnen tot 10 
juni 2017, 18.00 uur verkregen worden. 
4.Om deel te kunnen nemen aan de loterij 
dienen gasten hun lot vóór de trekking 
in te leveren bij de vesti ging van Jack’s 
Casino waar zij het deelnamelot verkregen 
hebben.
5.Iedere gast kan gedurende de acti epe-
riode maximaal 1 lot per dag ontvangen. 
Een gast kan met meerdere deelnameloten 
meedingen naar de prijzen, met een maxi-
mum van 50 loten.
6.Alleen gasten die op rechtmati ge wijze 
een lot hebben ontvangen, kunnen deel-
nemen aan de loterij.
7.Personen jonger dan 18 of 21 jaar, afh an-
kelijk van de toegangsleeft ijd van een Flash 
Casino’s  vesti ging, medewerkers en fami-
lieleden van JVH gaming & entertainment 
B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen 
en personen die direct of indirect betrok-
ken zijn bij de organisati e van de acti e zijn 
uitgesloten van deelname.
8.Personen die in strijd handelen met 
de Algemene Acti evoorwaarden worden 
uitgesloten van deelname.

Trekkingen 
De totale prijzenpot voor de trekking op 
10 juni 2017 is € 19.850,-, onderverdeeld 
in de volgende soorten bedragen over alle 
vesti gingen: 
a. € 250,-- (50 keer)
b. € 150,-- (108 keer)
c. € 100,-- (110 keer)
1.De winnaars worden getrokken uit alle 
ingeleverde loten in desbetreff ende acti e-

periode bij alle Flash Casino’s vesti gingen. 
2.De trekking van de winnaars vindt in alle 
Flash Casino’s vesti ngen tegelijk plaats op 
zaterdag 10 juni tussen 18.00 en 24.00 uur. 
3.De trekking geschiedt op onparti jdige 
wijze middels een trekking uit een grote 
tombolabol waarin alle loten zijn verza-
meld.
4.De vesti gingsverantwoordelijke trekt uit 
alle ingeleverde loten de winnende lot-
nummers. De winnaar dient zich meteen 
te melden bij de vesti gingsverantwoordelij-
ke. Deze controleert het lotnummer van de 
gast en bevesti gt de prijs. Als de gast met 
het winnende lotnummer niet aanwezig is, 
trekt de vesti gingsverantwoordelijke een 
nieuwe winnaar en herhaalt bovenstaan-
de procedure zich totdat een winnaar 
aanwezig is. 
5.De winnaar moet ti jdens de trekking op 
zaterdag 10 juni 2017 aanwezig zijn in de 
Flash Casino’s  vesti ging waar hij het win-
nende lotnummer ontvangen heeft .
6.De prijs kan alleen worden uitgereikt 
indien de winnaar het winnende lot kan 
overleggen. 

Privacy
1.Bij deelname aan de acti e geeft  de gast 
JVH gaming & entertainment B.V. toestem-
ming om zijn/haar persoonsgegevens op te 
nemen in het gegevensbestand.
2.De door de deelnemer verstrekte 
gegevens zullen alleen worden gebruikt 
voor het verstrekken van de prijs, analyse 
van gegevens voor interne doeleinden en, 
indien daar toestemming voor is verleend, 
om deelnemers op de hoogte te brengen 
van toekomsti ge acti es en aanbiedingen.

Klachtenprocedure
1.Onze acti es in de casino’s zijn in 
overeenstemming met de Gedragscode 
promoti onele kansspelen 2014. Bent u van 
mening dat een aangeboden promoti oneel 
kansspel niet voldoet aan één of meer be-
palingen van deze Gedragscode dan kunt 
u daarover schrift elijk een klacht indienen. 
Stuur uw klacht naar: marketi ng@jvh.nl óf 
per post:
Flash Casino’s
T.a.v. Marketi ng / Juridische Zaken
Postbus 2156
5202 CD ‘s-Hertogenbosch
2.Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen 
behandelen hebben wij de volgende gege-
vens nodig:

• Uw naam, adres, telefoon en/of email.
• Een duidelijke omschrijving van uw 
klacht.
• De specifi eke acti e waar uw klacht over 
gaat (naam, datum en plaats).
3.U ontvangt binnen 2 weken een schrift e-
lijke bevesti ging van uw klacht. Als alle ge-
gevens compleet zijn nemen wij de klacht 
in behandeling en houden wij u schrift elijk 
op de hoogte van de afwikkeling van de 
klacht. Mochten u gegevens niet compleet 
zijn en/of ontbreken trachten wij alti jd met 
u in contact te treden. Wij streven ernaar 
de klacht binnen 4 weken na bevesti ging 
af te wikkelen. Uw klacht wordt behandeld 
door onze afdeling Marketi ng & Commu-
nicati e en/of Juridische Zaken. Mocht u 
van mening zijn dat uw klacht niet juist is 
afgehandeld dan kunt u zich tot de Kans-
spelautoriteit (www.kansspelautoriteiten.
nl) wenden.

Tot slot
1.JVH gaming & entertainment B.V. is niet 
aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of 
zetf outen; enige schade als gevolg van het 
wijzigen dan wel beëindigen van de loterij 
of enige schade voortvloeiende uit een 
technische storing of defect.
2.JVH gaming & entertainment B.V. is te 
allen ti jde gerechti gd zonder opgaaf van 
redenen of voorafgaande kennisgeving de 
acti evoorwaarden te wijzigen, dan wel de 
loterij te staken. In geval van wijziging of 
beëindiging van de loterij wordt hiervan 
melding gedaan op www.fl ashcasinos.nl.
3.In gevallen waarin de acti evoorwaarden 
niet voorzien, wordt een besluit genomen 
door het operati onele management van 
JVH gaming & entertainment B.V.
4.JVH gaming & entertainment B.V. zal, 
waar van toepassing, op gewonnen prijzen 
kansspelbelasti ng afdragen.
1.Door deel te nemen aan een acti e 
verklaart deelnemer akkoord te gaan met 
– en kennis te hebben genomen van – de 
acti evoorwaarden. De acti evoorwaarden 
zijn te raadplegen op de website www.
fl ashcasinos.nl en zijn bij elke vesti ging in 
hardcopy verkrijgbaar.
5.Over de uitslag van een acti e kan niet 
worden gecorrespondeerd. Eventuele 
suggesti es of klachten kunnen worden 
gemaild naar marketi ng@jvh.nl.
6.Deze acti e is in overeenstemming met 
de Gedragscode promoti onele kansspelen 
2014.
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