
Algemene acti evoorwaarden
1 Acti es zijn een initi ati ef van JVH gaming & entertainment B.V., 
’s-Hertogenbosch, Postbus 2156, 5202 CD, ’s-Hertogenbosch.
2. Deze acti evoorwaarden zijn van toepassing op de volgende acti e: 
Spaar voor een grati s kerstpakket.
3. Deze acti e is ter promoti e van onze gastvrije medewerkers ti jdens de 
kerstperiode van Flash Casino’s.

Deelname 
1. De acti e bestaat uit twee onderdelen: de kraskaartenacti e en spaar voor 
een grati s kerstpakket die beiden in deze acti evoorwaarden omschreven 
worden.
2. Bij deze acti e geldt de volgende acti eperiode: van 1 tot en met 
22 december 2015.
3. Deelname aan de acti e is grati s en alleen mogelijk gedurende de 
genoemde acti eperiode.
4. Personen jonger dan 18 jaar, medewerkers en familieleden van 
JVH gaming & entertainment B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen 
en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisati e van de 
raadacti e zijn uitgesloten van deelname.
5. Personen die strijdig handelen met de acti evoorwaarden worden 
uitgesloten van deelname.

Kras voor X-mas CASH bij Flash
1. Bij deze acti e geldt de volgende acti eperiode: van 1 december tot en met 
22 december 2015
2. Bij de krasacti e kunnen de volgende prijzen gewonnen worden: 
€2, €4, €10, €20 en €50. 
3. Alle winnaars die een prijs krassen hebben recht op die prijs.
4. De winnaars meldt zich onmiddellijk bij de kassa, zodat de gewonnen 
prijs kan worden uitgereikt. 
5. De prijs kan alleen worden uitgereikt indien de winnaar het kraslot met 
de winnende combinati e kan overleggen en inlevert.
6. De totale prijzenpot van deze acti e bedraagt: €12.650.

Spaar voor een grati s kerstpakket
1. Bij deze acti e geldt de volgende acti eperiode: van 1 tot en met 
22 december 2015. 
2. Deelname aan de kerstpakkett enacti e 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 stempelkaart. Op deze stempelkaart wordt bij elk bezoek een stempel 
gezet (maximaal 1 stempel per dag). 
4. Gasten met een volle stempelkaart ontvangen een grati s kerstpakket.
5. Uitreiking van de kerstpakkett en vindt plaats in de Flash Casino’s 
vesti gingen op 23 en 24 december 2015. 
6. Gasten kunnen hun grati s kerstpakket alleen ophalen op deze data, en 
alleen in de vesti ging waar ze de stempelkaart hebben ontvangen.
7. Stempels zijn niet overdraagbaar naar een andere stempelkaart. Onder 
een volle kaart wordt verstaan één Flash Casino’s stempelkaart met vier 
stempels van Flash Casino.
8. Bij de acti e geldt maximaal 1 kerstpakket per persoon, zolang de voorraad 
strekt.

Privacy
1. Bij deelname aan de acti e geeft  de gast JVH gaming & entertainment B.V. 
toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in het gegevens-

bestand.
2. De door de deelnemer verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt 
voor het verstrekken van de prijs, analyse van gegevens voor interne doel-
einden en om deelnemers op de hoogte te brengen van toekomsti ge acti es 
en aanbiedingen.

Klachtenprocedure
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 bepalingen 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
Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de 
volgende gegevens 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)
U ontvangt binnen 2 weken een schrift elijke bevesti ging van uw klacht. Als 
alle gegevens 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 & Communicati e 
en/of Juridische Zaken. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is 
afgehandeld dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit 
(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 acti e 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 acti e te staken. In geval van wijziging of beëindiging van 
de krasacti e 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 oneel management van JVH gaming & entertain-
ment B.V.
4. JVH gaming & entertainment B.V. zal, waar van toepassing, op gewonnen 
prijzen kansspelbelasti ng afdragen.
5. Door deel te nemen aan een acti e verklaart deelnemer akkoord te gaan 
met – en kennis te hebben genomen van – de acti evoorwaarden.
6. Over de uitslag van een acti e kan niet worden gecorrespondeerd. 
Eventuele suggesti es of klachten kunnen worden gemaild naar 
marketi ng @jvh.nl.
7. Deze acti e is in overeenstemming met de Gedragscode promoti onele 
kansspelen 2014.
8. Bij constatering van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van 
deelname.
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