
Eens u wilt stoppen, drukt u gewoon op de 
“Cash Out”-knop. 

U ontvangt dan terug een ticket ter waarde 
van uw gewonnen/resterende credits.

Met dit ticket kan u op een andere machine
verder spelen of u kan het ticket aan de 
kassa laten verzilveren.

U ziet, eenvoudiger kan niet.

Aarzel dus niet om kennis te maken met 
de wonderbaarlijke wereld van de slots!

Ons team van slot attendants staat altijd 
voor u klaar om u wegwijs te maken in ons 
aanbod en u te helpen waar nodig!

En nu alleen nog die ‘jackpot’ binnenhalen!
Veel plezier!

Casino Blankenberge
Zeedijk 150 - 8370 Blankenberge

050 43 20 20
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SlotsSlots



Zijn de klassieke tafelspelen niet echt 
uw ding? Geen probleem! Misschien kan 
ons ruime aanbod aan slotmachines u 
overtuigen om een gokje te wagen en wie 
weet neemt u wel een heuse “jackpot” 
mee naar huis!

Wij stellen u graag 
ons aanbod even voor:



Onmisbaar zijn natuurlijk de klassieke 
“Las Vegas”-slots met de bijhorende 
hendel!
Probeer onze “Bonus Times”- of “Blazing
Triple 7”-slots om het echte “jackpot”-
gevoel te krijgen!
Het spel op zich is simpel: u zet in en trekt 
aan de hendel of drukt op de “Bet”-knop!
Bovenaan de machine staan alle winnende
combinaties voor u uitgerekend.

Naast de klassieke slots bieden we u ook 
een ruim aanbod aan “video slots”.

Deze slots bieden u een pak spel-
mogelijkheden en zijn voorzien van een 
heleboel leuke extra’s, zoals de optie om 
“Free games” of bonusspellen te winnen.

Spelen is ook hier erg makkelijk.
Voor al onze slots gelden volgende 
mogelijkheden:

• Op alle slots kunt u biljetten wisselen 
voor een ticket, waarmee op alle machines 
kan ingezet worden.
• U kiest zelf uw inzet: u kan al spelen 
vanaf € 0,01 !
• Elke machine heeft een eigen minimum-
inzet (de zogenaamde “credit”) en rekent 

zelf uit hoeveel  “credits” u ontvangt voor 
de waarde van uw ticket.

Op de “video slots” kiest u helemaal zelf 
welke combinaties u wenst te spelen.
Om te zien wat u kan winnen, met welke 
combinatie, drukt u gewoon op de “Info”-
knop.


