Algemene actievoorwaarden

Crazy Cashfestival

1 Acties van Jack’s Casino zijn een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V., ’s-Hertogenbosch.
2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de volgende actie: Crazy Cashfestival.
3. Deze actie is ter promotie van het Crazy Cashfestival van Jack’s Casino.
Deelname
1. Bij deze actie geldt de volgende actieperiode: van 18 mei tot en met 6 juni 2015.
2. Deelname aan de actie is gratis en alleen mogelijk gedurende de genoemde actieperiode.
3. Tijdens de actieperiode krijgen gasten van Jack’s Casino bij binnenkomst een kraskaart.
4. Het onder de kraslaag weergegeven bedrag geeft recht op dit bedrag in euro’s.
5. Alleen gasten die op rechtmatige wijze een kraskaart hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan
de actie.
6. 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
organisatie van de raadactie zijn uitgesloten van deelname.
7. Personen die strijdig handelen met de actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.
Prijzen/actiemechanisme
1. Bij de krasactie kunnen de volgende prijzen gewonnen worden: €5, €10, €20, €50 en €100.
2. Alle winnaars die een prijs krassen hebben recht op die prijs.
3. De winnaars meldt zich onmiddellijk bij de kassa, zodat de gewonnen prijs kan worden uitgereikt.
4. De prijs kan alleen worden uitgereikt indien de winnaar het kraslot met de winnende combinatie
kan overleggen en inlevert.
5. De totale prijzenpot van deze actie bedraagt: €44.100 (inclusief kansspelbelasting)
Privacy
1. Bij deelname aan de actie geeft de gast JVH gaming & entertainment B.V. toestemming 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 toekomstige acties en aanbiedingen.
Bonusprijs €10.000
1. Bij deze actie geldt de volgende actieperiode: van 18 mei tot en met 6 juni 2015.
2. Bij elk bezoek aan een vestiging van Jack’s Casino ontvangt de gast naast een kraslot een lot met
unieke code. Maximaal 1 lot per dag. Op dit lot staat een unieke wincode, die geactiveerd moet
worden voor deelname. Gasten kunnen eveneens met een online spel loten bemachtigen.
3. Bij de loterij kunnen de volgende prijzen gewonnen worden: 1 x € 10.000
4. De winnaar wordt getrokken uit alle op de zuil in een Jack’s vestiging of op www.cashfestival.nl/win
geactiveerde loten in desbetreffende actieperiode. Online bemachtigde loten kunnen alleen op de
zuil in een Jack’s Casino vestiging geactiveerd worden.
Online
1. Op www.cashfestival.nl staat een online game. Door het spelen van deze game kan een
deelnemer tot maximaal 6 extra kansen kan verzamelen op de bonusprijs van €10.000,-.
2. Door het spel te delen via Facebook krijgt een deelnemer nogmaals 1 extra winkans.
3. De extra winkansen worden toegezonden per e-mail.
4. De codes van de extra winkansen dienen in een vestiging van Jack’s Casino op een info zuil te
worden ingevuld. Codes verkregen via het spelen van het online spel kunnen niet worden ingevuld op
www.cashfestival.nl/win
5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van zijn of haar e-mailadres. Er
worden achteraf geen extra winkansen toegezonden bij constatering van een foutief e-mailadres.

6. Een deelnemer kan meerdere malen het spel spelen, er is echter maar 1 maal de mogelijkheid om
extra winkansen per e-mail te ontvangen.
7. Het is de deelnemer toegestaan om 1x deel te nemen met extra winkansen, meerdere malen
indienen van extra winkansen wordt gezien als fraude.
Trekking Bonusprijs
1. De trekking van de winnaar vindt plaats op vrijdag 12 juni tussen 19:00 uur en 00:00 uur op het
service center in Den Bosch. De trekking geschiedt op onpartijdige wijze middels een randomizer
computer die het winnende lotnummer trekt. De computer weet welk lotnummer in welke vestiging is
uitgegeven.
2.De getrokken winnaar moet tijdens de trekking, op 12 juni, aanwezig zijn in de Jack’s Casino
vestiging waar hij het winnende lotnummer ontvangen óf, in geval van online loten, geactiveerd heeft
om de prijs te kunnen claimen.
3. De computer bepaalt het winnende lotnummer. Er wordt onmiddellijk na de trekking contact
opgenomen per telefoon met de vestiging waar het winnende lot is gevallen. Daar wordt het winnende
lotnummer omgeroepen. De winnaar dient zich meteen te melden en te legitimeren bij de
vestigingsverantwoordelijke. Deze controleert het lotnummer van de gast en bevestigt de prijs.
4. De prijs kan alleen worden uitgereikt indien de winnaar onmiddellijk het winnende lot kan
overleggen op papier, of via een digitale of geprinte bevestigingse-mail.
5. Als de gast met het winnende lotnummer niet aanwezig is worden alle papieren loten van de
aanwezigen in een tombolabol gestopt. De gasten met geactiveerde digitale wincodes, startend met
ADW, ONL, FCB of DSP krijgen ter plekke – op vertoon van hun codes in de bevestigingsmail papieren loten op basis van hun aantal geactiveerde en via e-mail bevestigde wincodes. De
vestigingsverantwoordelijke trekt een nieuwe winnaar.
6. Vervolgens wordt het lotnummer gecontroleerd op de bijbehorende NAW gegevens die gebruikt
werden voor het activeren van het lot. Na controle van de NAW gegevens van het lot met het
legitimatiebewijs van de gast wordt de prijs overhandigd aan de gast. Het winnende lotnummer wordt
bekend gemaakt op Facebook.
Tot slot
1. JVH gaming & entertainment B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten;
enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie of enige schade
voortvloeiende uit een technische storing of defect.
2. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of
voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van
wijziging of beëindiging van de krasactie wordt hiervan melding gedaan op www.jackscasino.nl.
3. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het
operationeel management van JVH gaming & entertainment B.V.
4. JVH gaming & entertainment B.V. zal, waar van toepassing, op gewonnen prijzen
kansspelbelasting afdragen.
5. Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben
genomen van – de actievoorwaarden.
6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten
kunnen worden gemaild naar marketing @jvh.nl.
7. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
8. Bij constatering van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.

