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Spelers dienen er zelf op toe te zien dat zij hun inzetten op deugdelijke wijze verrichten.
Biljetten kunnen zowel aan de machine als aan de kassa worden gewisseld voor een minimum
bedrag van € 5.
Casino Blankenberge is van rechtswege beheerder van niet opgeëiste of achtergebleven credits op
de slotmachine en/of achtergelaten tickets in de slotmachine.
Casino Blankenberge bepaalt op welke wijze een jackpotbetaling bij de slotmachines wordt
uitgekeerd.
Het recht op een jackpot ontstaat eerst nadat door Casino Blankenberge is vastgesteld, dat de
slotmachine op juiste wijze heeft gefunctioneerd. Een jackpot komt enkel toe aan de winnaar.
Casino Blankenberge behoudt zich het recht voor om bij een verzoek tot betaling extra tijd in acht
te nemen alvorens tot uitbetaling over te gaan.
Casino Blankenberge behoudt zich het recht voor om bij uitbetaling de rechtmatigheid van het
ticket na te gaan en vast te stellen dat de slotmachine op juiste wijze heeft gefunctioneerd.
Spelen op meer dan één machine is enkel toegestaan indien de machines ook werkelijk continu
bespeeld worden.
Het bezet houden van machines is enkel toegestaan voor korte periodes van 10 à 15 minuten en
kan enkel na verwittigen van de slotattendant die een “time-out”/”gereserveerd” kaart op de
machine zal aanbrengen.
Na het verstrijken van de time-out periode kan de slotattendant de resterende credits incasseren
en de machine vrijgeven. Het ticket wordt in de kassa ter beschikking gehouden van de speler.
Elektronische roulette: in geval de machine blokkeert tijdens het spel, wordt het spel geacht niet te
zijn gespeeld. De eventuele inzet zal worden teruggegeven aan de speler.
Elk bedrog zal vervolgd worden.
Elke persoon die opzettelijk schade toebrengt aan de machines zal hiervoor verantwoordelijk
worden gesteld.
Toeschouwers worden verzocht zich discreet en op een gepaste afstand van de spelers te houden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt Casino Blankenberge volgens het algemeen
gebruik de te nemen beslissing en/of de te volgen werkwijze aan de slotmachine.

