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SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR DE TOURNEE VAN DE TOERNOOIMACHINES 2021-2022 

In dit reglement worden de specifieke voorwaarden uiteengezet, evenals de praktische details die 

specifiek zijn voor de wedstrijden tijdens de TOURNEE VAN DE TOERNOOIMACHINES 2021-2022. 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 wedstrijd 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 wedstrijd: TOURNEE VAN DE TOERNOOIMACHINES 2021-2022 

 

B. Organisator: CIRCUS BELGIUM NV Rue des Guillemins 129 - 4020 Luik (hierna de 

'Onderneming') 

 

C. Duur en plaats van de Wedstrijd: De 3 tourneerondes van de toernooimachines 2021-2022 

zullen plaatsvinden tussen 15 november 2021 en 6 februari 2022 volgens de hieronder 

genoemde agenda:  

 

- Van 15 november tot en met 5 december 2021 in de Circus Casino-vestigingen van 

Aarlen, Couvin, Havay, Jemeppe, Luik Saint-Denis, Grobbendonk, Boutersem en 

Gosselies.  

- Van 13 december 2021 tot en met 2 januari 2022 in de Circus Casino-vestigingen van 

Aubange, Antwerpen, Quiévrain, Chapelle, Houthalen, Longdoz, Boortmeerbeek, 

Eigenbrakel, Fleurus en Huy. 

- Van 17 januari tot en met 6 februari 2022 in de Circus Casino-vestigingen van Boncelles, 

Lier, Pecq, Loverval, Mol, Rocourt, Herstal, Holsbeek, Marche en het Grand Casino de 

Namur.* 

 

*Circus Belgium behoudt zich het recht voor om een Circus Casino-vestiging aan deze lijst toe 

te voegen of te verwijderen.   

 

D. Territoriale grenzen: Belgisch grondgebied 

 

E. Deelnamevoorwaarden: voorafgaande inschrijving op Circus.be, aanwezigheid in de Circus-

vestigingen op de bovengenoemde data en deelname aan een Heroes Adventure-spelsessie 

van 3 minuten.  

 
 

F. Verloop van de Wedstrijd  

 

1. Deelname aan de Wedstrijd 

Je dient een account op Circus te hebben en in een Circus-vestiging deel te nemen. 

De Wedstrijd verloopt als volgt:   

http://www.circus.be/
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- De personen die een Circus-account hebben en tijdens de aanwezigheid van de 

toernooimachines op bovengenoemde data in een Circus-vestiging zijn, kunnen 

deelnemen aan het evenement.  

- Elke persoon die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, mag slechts een keer 

per tourneeronde in een enkele speelhal van zijn of haar keuze meedoen aan het toernooi. 

Elke persoon die tijdens de tourneeronde al heeft deelgenomen aan de Wedstrijd in een 

speelhal kan opnieuw deelnemen, voor zover (i) hij of zij deelneemt tijdens de volgende 

ronde en (ii) in een andere speelhal. Elke persoon kan dus deelnemen in 3 verschillende 

speelhallen in totaal: in een speelhal van 5 november tot en met 5 december 2021, in een 

speelhal van 13 december 2021 tot en met 2 januari 2022 en in een speelhal van 17 januari 

tot en met 6 februari 2022.  

Het niet naleven van deze regels, en met name betreffende deelnames die de eerder vernoemde 

limieten overschrijden, maakt de deelname van de desbetreffende speler automatisch ongeldig. 

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

De winnaars worden per speelhal bepaald aan de hand van de volgende ranking:  

1ste plaats 25.000 coins 

2de tot 5de plaats 2.500 coins 

6de tot 15de plaats 1.000 coins 

16de tot 25ste plaats 500 coins 

 

Er wordt per persoon en per ronde slechts een plaats in de ranking toegekend.  

De winst bestaat uitsluitend uit coins die via het Circus.be-account van de speler worden toegekend.   

G. Contactopname met de winnaar en opname van de winst 

De winst wordt automatisch en een week na de sluiting van elk toernooi op het Circus.be-account van 

de spelers bijgeschreven. 

 

H. Diversen/uitzonderlijke limieten 

Een deelname per persoon tussen 06.00 en 01.00 uur tijdens de openingsdagen en -uren van de 

gekozen Circus Casino-vestiging. 

I. Bescherming van persoonlijke gegevens 

 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden doorgegeven aan de Onderneming in het kader van 

de Wedstrijd en worden behandeld voor marketingsdoeleinden. 

 

De Onderneming besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die de 

deelnemers verstrekken. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, 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 

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

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. 

 

mailto:privacy@circus.be
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