Reglement van inwendige orde
1. Casino Blankenberge maakt deel uit van Grosvenor Casinos en behoort tot de Britse Rank
Group.
2. Dit reglement van inwendige orde is bindend voor alle leden en bezoekers van de speelzaal.
Casino Blankenberge behoudt zich het recht voor dit reglement op elk ogenblik te kunnen
herroepen of veranderen.
3. De toegang van de speelzaal is voorbehouden voor leden, die zich aan de receptie hebben laten
registreren. De minimumleeftijd is 21 jaar en volgende beroepen zijn uitgesloten :
gerechtsdeurwaarders, magistraten, notarissen en politiefunctionarissen.
4. Legitimatie middels identiteitsbewijs of paspoort is verplicht bij registratie. Voor Belgische
onderdanen geldt enkel de identiteitskaart als geldige legitimatie. Een kopie van het
identiteitsbewijs of paspoort wordt genomen bij registratie. Het kandidaat-lid moet op het
aanvraagformulier eigenhandig zijn beroep en eventueel volledig adres invullen en het
formulier ondertekenen, en dit minstens éénmaal per jaar.
5. De persoonsgegevens van de leden worden opgenomen in het ledenbestand, bewaard en
verwerkt door Casino Blankenberge met als doel het voeren van de administratie van de eigen
leden.
6. De lidkaart is strikt persoonlijk. Het uitlenen van een lidkaart aan derden heeft een
onmiddellijke intrekking van de lidkaart tot gevolg. Bij ieder bezoek aan de speelzaal en op
elk verzoek van de directie dient de lidkaart te worden getoond.
7. Casino Blankenberge kan een lid de toegang tot de speelzaal ontzeggen zonder opgave van
reden. Alle vragen hieromtrent dienen schriftelijk ingediend te worden.
8. In geval van weigering of intrekking van de lidkaart worden de persoonsgegevens vermeld in
artikel 5 opgenomen in een bestand, bewaard en verwerkt door het casino met als doel de
bestrijding van inbreuken alsook de bescherming van het cliënteel. Deze gegevens worden
meegedeeld aan de casino’s aangesloten bij de Groepering van de Belgische Casino’s die deze
opnemen in een bestand dat door hen wordt bewaard en verwerkt met hetzelfde doel.

9. De persoonsgegevens verkregen via het camera-monitoringsysteem bij registratie worden
bewaard en verwerkt door het casino met als doel het uitvoeren van een toegangscontrole en
de bestrijding van inbreuken alsook de bescherming van het cliënteel.
10.Leden kunnen aanvullende inlichtingen bekomen bij het Openbaar Register bedoeld in artikel
18 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten
opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Leden hebben het recht om kennis te
nemen van de persoonsgegevens en ze desgevallend te laten verbeteren volgens de
modaliteiten van dezelfde wet.
11.In navolging van de wet op de camerabewaking van 21 maart 2007 werd door middel van een
pictogram aan de registratiebalie aangeduid dat er camerabewaking aanwezig is. De camera’s
welke de spelverrichtingen aan de speeltafels registreren zijn voorzien van audio.
12.Leden die niet correct gekleed zijn kunnen de toegang geweigerd worden. Toegang wordt
geweigerd aan leden in shorts, joggingpak en niet correcte kledij.
13.Voor de veiligheid van alle leden en personeelsleden, zullen leden geen tassen of draagtassen
meenemen in de speelzaal maar deze steeds afgeven aan de vestiaire. Jassen zijn niet
toegelaten in de speelzaal.
14.Het maken van foto’s of beeldopnames is verboden in de speelzaal. Alle fototoestellen,
camera’s, video’s, computers en andere opname-apparatuur dienen dan ook afgegeven te
worden in de vestiaire. Het maken van beeldopnames via google brillen is niet toegelaten.
15.Draagbare telefoontoestellen (GSM) zijn toegelaten in de speelzaal, maar het voeren van
gesprekken hiermee aan de speeltafels is niet toegelaten.
16.Dieren zijn niet toegelaten in de speelzaal met uitzondering van speciaal daartoe opgeleide
geleidehonden.
17.Het is volstrekt verboden enige vorm van krediet aan de spelers aan de tafels toe te staan.
18.Elk bedrog, al dan niet middels het gebruik van elektronische toestellen, zal vervolgd worden.
19.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt Casino Blankenberge de te nemen
beslissing en/of de te volgen werkwijze, volgens het algemeen gebruik.

