
BIJZONDER REGLEMENT  
SPELWEDSTRIJD « BELEEF DE AMERIKAANSE DROOM » 

 
In dit reglement worden de specifieke voorwaarden uiteengezet, evenals de praktische details die specifiek 
zijn voor de Wedstrijd "Beleef de Amerikaanse droom".  Voor het overige wordt verwezen naar het algemene 
wedstrijdreglement van de Onderneming, dat is bijgevoegd, dat een integraal onderdeel van dit reglement 
vormt en dat beschikbaar is op www.circus.be. 
 
Deelname aan deze spelwedstrijd betekent volledige en onvoorwaardelijke kennisname en aanvaarding van 
deze specifieke regels en het algemene wedstrijdreglement. Geen enkel geschil zal worden aanvaard. 
 

A. Naam van de spelwedstrijd: Beleef de Amerikaanse droom (hierna "Spelwedstrijd") 

 

B. Organisator: CIRCUS BELGIUM NV met maatschappelijke zetel te rue des Guillemins 129 (hierna 
"de Onderneming") 
 

C. Duur van de spelwedstrijd: Van 02/05/2022 tot en met 29/05/2022 
 

D. Plaats van de spelwedstrijd: Alles Circus Casino-speelhallen 
 

E. Territoriale grenzen: Belgisch grondgebied 
 

F. Deelnamevoorwaarden: 
 

- Registreren op Circus.be verplicht;  
- Inschrijving via digitaal formulier dat beschikbaar is in de speelhal 

 
Elke deelnemer mag slechts één online inzending invullen op het deelnameformulier dat beschikbaar 
is in de Circus Casino-vestigingen per dag tijdens de wedstrijdperiode. 

 

G. Verloop van de spelwedstrijd 
 

1. Deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd:  
 
Deelname aan de wedstrijd vindt uitsluitend fysiek plaats in de Circus Casino-speelhallen.   
 
De deelnemer dient zich in te schrijven via het online formulier (inclusief het e-mailadres en de 
pseudo van de klant op de website www.circus.be ) dat beschikbaar is op de touchscreentablets die 
in de Circus Casino-vestigingen ter beschikking worden gesteld. De klant moet een kwalificerende 
vraag beantwoorden en proberen zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord te komen. De vraag zal 
elke week anders zijn tijdens de wedstrijdduur. 

 

2. Aanwijzing van de winnaar(s) en uitreiking van de winst: 
 

1) Van maandag tot en met zaterdag: 
 

Elke dag van maandag tot zaterdag wordt er tijdens de spelperiode een winnaar per Circus Casino-
speelhal aangewezen uit de goede antwoorden. Indien meer dan één deelnemer de vraag juist heeft 
beantwoord, wordt de deelnemer die de vraag het snelst heeft beantwoord, als winnaar beschouwd. 
De winnaar wordt de dag na elke wedstrijddag bekendgemaakt en moet voor 21.00 uur in Circus 
Casino aanwezig zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen. Als de deelnemer na een minuut wachten 
nog niet is komen opdagen, wordt een andere winnaar gekozen totdat iemand in de speelhal zich 
meldt. 
 
Voor elke dag van de week staat er een specifieke prijs op het spel: 

 

- Op maandag: een popcornmachine voor een maximale eenheidswaarde van € 22 incl. 
btw 

- Op dinsdag: € 100 cash   

http://www.circus.be/


- Op woensdag: een ritje in een limousine van 1 uur voor een maximale eenheidswaarde 
van € 250 incl. btw 

- Op donderdag: 5.000 coins voor een maximale waarde van €17 incl. btw 

- Op vrijdag: een 'Foot US Box' voor een maximale eenheidswaarde van € 47 incl. btw 

- Op zaterdag: een tablet voor een maximale eenheidswaarde van € 154 incl. btw 
 

Oftewel een totale waarde van € 2360 incl. btw per Circus Casino-speelhal van maandag tot zaterdag 
tijdens de spelperiode. 
 
Geen enkele prijs kan worden omgeruild of omgezet in geld. 

 
2) Op zondag: 

 
Elke zondag, tijdens de periode van de wedstrijd, zullen 3 spelers op nationaal niveau worden 
gekozen om één van de volgende prijzen te winnen 
 

- Een XL-televisie met een maximale waarde van € 642 incl. btw 

- Een smartphone met een maximale waarde van € 1.180 incl. btw 

- Een reis voor 2 personen naar de VS met een maximale waarde van € 5.000 incl. btw  
 
Elke maandagochtend om 9 uur tijdens de periode van het spel, zal de selectie van deze spelers 
elektronisch worden uitgevoerd uit alle digitale deelnameformulieren, onder de deelnemers die het 
dichtst bij het juiste antwoord zitten of die het juiste antwoord hebben en onder de snelsten (de eerste 
3 zullen de prijzen krijgen in aflopende volgorde van hun waarde). 
 
Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de 3 winnaars voor de winstoverdracht. De prijzen 
worden uiterlijk op 30 juni 2022 verzonden. 
 
De winnaars hoeven niet in de speelhal aanwezig te zijn voor de lotingen op zondag. 
 
Geen enkele prijs kan worden omgeruild of omgezet in geld. 

 

H. Bescherming van persoonlijke gegevens 
 

De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van de Spelwedstrijd aan de Onderneming 
worden meegedeeld, worden door de Onderneming verwerkt voor marketingdoeleinden (marketing 
met betrekking tot het aanbod van nieuwe online spellen en weddenschappen, met inbegrip van het 
versturen van sms'en, telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven).  
 
De Onderneming besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die de 
deelnemers verstrekken. Door deel te nemen aan de Spelwedstrijd, bevestigen deelnemers kennis te 
hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de verwerking van de 
persoonsgegevens die in het privacybeleid uiteen zijn gezet dat hier beschikbaar is:  
https://www.circus.be/Templates/Content/circus_be/default/documents/cgu-circusbe-privacy_nl.pdf.   
 
Deelnemers worden geïnformeerd dat hun namen en contactgegevens worden verwerkt volgens de 
bepalingen en voorwaarden die in het Privacybeleid zijn uiteengezet. Deze gegevens worden 
opgenomen in een adressenbestand dat beschikbaar kan worden gesteld aan derden en/of dat intern 
kan worden gebruikt of in het kader van commerciële acties ("direct marketing"). 
 
Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die hem betreffen en deze laten corrigeren.  Hij 
kan zich op zijn verzoek kosteloos verzetten tegen de verwerking van deze gegevens door Circus 
België.  

 

Elke aanvraag betreffende de verwerking, de bescherming van de persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten die daaraan verwant zijn, dient naar het adres te worden gestuurd: 
privacy@circus.be en/of dpo@circus.be. De belanghebbende dient bij zijn aanvraag de exacte inhoud 
van het recht dat hij wenst uit te oefenen, zijn contactgegevens en adres en een leesbare kopie van 
zijn identiteitskaart of paspoort toe te voegen. 

https://www.circus.be/Templates/Content/circus_be/default/documents/cgu-circusbe-privacy_fr.pdf
mailto:dpo@circus.be

