Artikel 1 – Deelname- en toegangsvoorwaarden
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De Private Table is een dienst die bij Holland Casino wordt aangeboden
waarbij door Holland Casino daarvoor speciaal aangewezen speeltafels,
die op enige wijze afgescheiden zijn van de reguliere bezoekers van de
speelcasino’s van Holland Casino, uitsluitend toegankelijk worden
gemaakt voor deelnemers aan het gezelschap van opdrachtgever (hierna
inclusief de opdrachtgever te noemen: de “Deelnemer(s)”), met
aanwijzing van een croupier die de tafelspelen zal leiden conform het
Spelreglement van Holland Casino, voor de duur van een (1) uur, waarop
in mindering komt de tijd nodig voor het prepareren van het
desbetreffende tafelspel en eventuele andere handelingen van de croupier
zoals speluitleg (hierna te noemen: de “Private Table”). In de prijs zijn
inbegrepen entree en een drankje (Hollands aperitief of frisdrank) voor
elke Deelnemer en per Private Table boeking een bittergarnituur.
Speelfiches zijn niet inbegrepen in de prijs voor de Private Table. Bij
poker cash games wordt door Holland Casino een rake ingehouden. Deze
rake is niet inbegrepen in de prijs voor de Private Table.
De boeking van de Private Table geeft recht op het gebruik van de Private
Table, waarbij een keuze dient te worden gemaakt tussen de door Holland
Casino aangeboden tafelspelen, zoals Black Jack of Poker (hierna: het
“Spel”).
Afhankelijk van de keuze voor het soort door Holland Casino aangeboden
kansspel, gelden bijzondere voorwaarden ten aanzien van het maximum
aantal deelnemers per speeltafel. Het is niet toegestaan met meer personen
tegelijkertijd deel te nemen aan het Spel aan de Private Table, dan op
grond van de gebruiken van het Spel is toegestaan.
Om te kunnen deelnemen aan de Private Table bij Holland Casino, moet
iedere Deelnemer ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De
Deelnemers dienen een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar
Holland Casino, zoals een geldig paspoort, een geldig Nederlands
rijbewijs, een geldige Europese identiteitskaart, of een geldig Nederlands
vreemdelingendocument.
Voorts wordt van de Deelnemers gevraagd verzorgde kleding te dragen.
Meer informatie over de binnen Holland Casino geldende dresscode is te
vinden op www.hollandcasino.nl (hierna: de “Website”).
De Deelnemers zijn gehouden de bepalingen van het Huisreglement, het
Spelreglement, evenals de overige huisregels van Holland Casino na te
leven.
Een Deelnemer mag geen entreeverbod hebben dan wel een
bezoekbeperking waarvan de bezoekfrequentie door een nieuw bezoek
van de Deelnemer zou worden overschreden.
Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Holland Casino - zonder tot
vergoeding van enige schade verplicht te zijn - een Deelnemer de toegang
tot het speelcasino ontzeggen indien:
a. Holland Casino redelijkerwijs kan vermoeden dat de Deelnemer de
bepalingen van het Huisreglement, het Spelreglement, de Beschikking
Casinospelen en de Voorwaarden Private Table van Holland Casino
niet in acht zal nemen;
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b. Holland Casino meent dat zij door het verlenen van diensten aan de
Deelnemer schade kan lijden. Onder schade wordt tevens verstaan
imago- en reputatieschade en politieke en publicitaire schade.
Indien de Deelnemer onjuiste of onvolledige informatie aan Holland
Casino heeft verstrekt, dan wel indien er redenen zijn om een of meerdere
van de Deelnemers de toegang tot de speelcasino’s te ontzeggen en/of bij
aanvang, tijdens dan wel na het Spel Deelnemers te verwijderen, dan wel
indien Holland Casino door het verlenen van diensten aan Deelnemers,
schade kan lijden, heeft Holland Casino, afhankelijk van de
omstandigheden, het recht om de Deelnemer de toegang tot het
speelcasino te ontzeggen en/of de Deelnemer uit te sluiten van deelname
aan het Spel aan de Private Table zonder tot vergoeding van enige schade
gehouden te zijn en zonder dat de Deelnemer en/of de opdrachtgever
recht heeft op terugbetaling van de boekingskosten of entreekosten door
Holland Casino.
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Een Private Table kan worden geboekt via de vestiging(en) of online via
de Website. Van de Private Table prijs dient een bedrag van 40 Euro bij
boeking te worden aanbetaald. Het restant bedrag van de Private Table
boeking dient geheel te worden voldaan uiterlijk op de dag waartegen de
Private Table is gereserveerd en voorafgaand aan opening van de Private
Table voor de Deelnemers. Holland Casino bepaalt de wijze waarop
betaald kan worden.
Holland Casino biedt op haar website de mogelijkheid aan om de Private
Table te boeken via het boekingsbureau Ticketsplus. Een boeking voor
een Private Table geschiedt op de op de website bepaalde wijze. De
opdrachtgever ontvangt na een geslaagde boeking een elektronische
bevestiging van Ticketsplus met daarop het boekingsnummer.
Bij het bezoek dient de bevestiging van de geboekte Private Table als
aanbetalingsbewijs te worden meegenomen.
De opdrachtgever laat bij de boeking de persoonsgegevens achter nodig
voor de uitvoering van de boekingsopdracht. De opdrachtgever is
verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
Holland Casino gebruikt de NAW-gegevens en/of andere gegevens voor
de uitvoering van de boekingsopdracht, haar dienstverlening, en om
gasten van haar (nieuwe) producten of diensten op de hoogte te houden.
Indien geen prijs wordt gesteld op informatie kan hiertegen verzet worden
aangetekend door middel van verzending van een verzoek tot ‘opt-out’
aan Holland Casino, Hoofdweg 640 (oostzijde), Postbus 355, 2130 AJ,
Hoofddorp, Antwoordnummer 237, 2130 VB Hoofddorp. De
persoonsgegevens worden met inachtneming van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt.
Voor klachten met betrekking tot online boekingen en betalingen dient
men zich te wenden tot: support@ticketsplus.nl.
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Bij annulering van de Private Table tot 48 uur voor het tijdstip van de
reservering van de Private Table heeft de opdrachtgever recht op
teruggave van de aanbetalingskosten van de boeking minus 7,50 Euro
annuleringskosten.
Bij annulering van de Private Table binnen 48 uur het tijdstip van de
reservering van de Private Table heeft de opdrachtgever geen recht op
teruggave van de aanbetalingskosten.
Een boeking van de Private Table is tot 48 uur voor aanvangstijdstip
kosteloos te wijzigen (naar bijvoorbeeld een andere dag of tijdstip).
Binnen 48 uur kan de boeking niet meer gewijzigd worden.
Indien een Private Table 24 uur van tevoren wordt geboekt, kan niet
kosteloos worden geannuleerd en gelden de annuleringsregels van het
tweede lid.
Indien (een) Deelnemer(s) om welke reden dan ook, niet of te laat
verschijnt voor de geboekte Private Table is er geen recht op
(gedeeltelijke) restitutie van de (aanbetalings)kosten en zijn zij het
volledige bedrag voor de boeking van de Private Table verschuldigd.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
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Holland Casino is niet aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit
verstrekking en overlegging van onjuiste (persoons)gegevens door de
opdrachtgever.
Holland Casino is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de
Deelnemer niet kan deelnemen aan de Private Table, door een ontzegging
van de toegang tot Holland Casino of anderszins.
Holland Casino kan geen beroep doen op de in deze Voorwaarden Private
Table genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen indien sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van Holland Casino betreffende de
schade veroorzakende gebeurtenis. Holland Casino is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade en winstderving.

Artikel 5 – Slotbepalingen
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Indien een Deelnemer klachten heeft en/ of meent dat Holland Casino te
kort is geschoten, dan dient hij/ zij deze klacht desgevraagd schriftelijk
kenbaar te maken bij Holland Casino: Holland Casino, Hoofdweg 640
(oostzijde), Postbus 355, 2130 AJ, Hoofddorp, Antwoordnummer 237,
2130 VB Hoofddorp.
Holland Casino is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving de dienstverlening van de Private Table te staken, te
wijzigen of aan te passen, dan wel deze Voorwaarden tussentijds te
wijzigen of aan te passen, zonder dat Holland Casino daardoor op
enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de
Deelnemers, inclusief de opdrachtgever. Wijziging of aanpassing van
deze Voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Private
Table, zal door Holland Casino bekend gemaakt worden op de Website.
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Nederlands recht is van toepassing op de boeking en het gebruik van een
Private Table. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Private
Table boeking, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Haarlem, Nederland.

