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Algemene spelvoorwaarden 

Osse Roulette Dagen georganiseerd door het Centrummanagement Oss (CMO) 

Augustus 2020 

Definities:  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die gelegenheid geeft tot de deelname aan 

een promotioneel kansspel. 

 

Communicatiekosten: kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van 

een verbinding of contact tussen een aanbieder van en een deelnemer aan een 

promotioneel kansspel. 

 

Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die meedingt naar prijzen of premies in een 

promotioneel kansspel. 

 

Minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 

 

Ouder: een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige. 

 

Promotie: elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van 

een organisatie of de afzet van goederen of diensten. 

 

Promotioneel kansspel: het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te 

dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door 

enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed 

kunnen uitoefenen. 

 

Trekking: de aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies op een bepaald 

moment. 

1. De aanbieder  

De aanbieder van het promotionele kansspel is Stichting Centrummanagement Oss. 

2. Het te promoten product, dienst of organisatie  

Het doel van de Osse Roulette Dagen is het promoten van de centrumondernemers Oss. 

3. Deelname termijn  

De casino kraskaarten worden uitgegeven door deelnemende winkels op zaterdag 29 en 

zondag 30 augustus 2020. Op zondag 30 augustus tussen 12.00 uur en 17.00 uur staat 

er op het Walplein een Roulettetafel waar kunnen maximaal 1.000 mensen met een 

winnende kraskaart deelnemen aan het Casino Spel. Na 17.00 uur is deelname niet meer 

mogelijk.  



Algemene spelvoorwaarden Osse Roulette Dagen georganiseerd door CMO - augustus 2020                        2 

 

 

4. Wijze waarop deelnemer kan deelnemen / de wijze van trekking 

Een deelnemer kan deelnemen aan het promotionele kansspel door een aankoop te doen 

op zaterdag 29 of zondag 30 augustus 2020 van €25,- of hoger bij een deelnemende 

winkel van deze actie. Indien deelnemer hier aan voldoet krijgt deze een kraskaart van de 

winkelier. De kraskaart heeft twee mogelijkheden:  

 

1. Helaas volgende keer beter!  

2. Hoera! U gaat naar het casino! 

 

Indien de persoon “Helaas volgende keer beter!” krast dan wint de speler niet.  

Indien de persoon “Hoera! U gaat naar het casino! krast dan heeft de speler zich 

gekwalificeerd voor het Casino Spel, waaraan de speler op de in lid 3. genoemde datum 

aan mee kan doen. 

 

Deelnemen aan het casinospel:  

• Deelnemer dient de winnende kraskaart in te leveren om mee te doen aan het casino 

spel.  

• Na het inleveren van de kraskaart krijgt deelnemer 8 casino fiches die de deelnemer 

in één beurt in moet zetten op verschillende nummers op de Roulette Tafel.  

• Nadat meerdere spelers ingezet hebben spint de croupier het balletje door het 

roulettewiel.  

• Het nummer waar het balletje in valt is het winnende nummer.  

• De speler wint wanneer die ingezet heeft op het winnende nummer. De speler wint een 

prijs, zoals benoemd in lid 6.  

• De prijs wordt meteen uitgereikt aan de deelnemer.  

5. Deelnamekosten  

Er zijn geen deelnamekosten aan dit promotionele kansspel.  

6. Te winnen prijzen of premies  

Er zijn 250 prijzen in de vorm van een waardebon ter waarde van €25,-. Deze waardebon 

is te verzilveren bij de deelnemende winkels van de Osse Casino Dagen. De totale waarde 

van de prijzenpot is € 6.250,-  

7. Minderjarigen  

Voor minderjarigen die jonger dan 16 jaar zijn geldt dat toestemming van een ouder 

noodzakelijk is om deel te nemen aan het promotionele kansspel.  

8. Kansspelbelasting  

Omdat de waarde van elke individuele prijs lager ligt dan €449,- hoeft er geen 

kansspelbelasting afgedragen te worden.  

9. Algemene spelvoorwaarden  

De algemene spelvoorwaarden zijn online te vinden via: www.centrummanagementoss.nl  

 

http://www.centrummanagementoss.nl/
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10. Gedragscode promotionele kansspelen  

Stichting Centrummanagement Oss verklaart met het opstellen van deze algemene 

spelvoorwaarden dat het handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele 

kansspelen van de Nederlandse Kansspelautoriteit  

 

https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-

promotie/gedragscode/#h14630dff-60d3-0916-6be6-b5ff2bf0c9d4  

11. Klachtenprocedure 

• Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één 

of meer bepalingen van deze gedragscode kan daarover een schriftelijke klacht 

indienen bij de aanbieder(s) van dit spel. U kunt uw klacht e-mailen naar: 

info@centrummanagementoss.nl  

U ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst, waarna uw klacht 

behandelt zal worden.  

• In geval de klacht een promotioneel kansspel betreft waarbij verschillende aanbieders 

betrokken zijn, kan de klager volstaan zijn klacht bij één van de aanbieders in te In 

dat geval wordt de partij die is aangeschreven verondersteld de aanbieder van het 

promotionele kansspel te zijn. 

• Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of 

telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in 

te dienen. 

• Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager 

zijn klacht alsnog indienen bij de Kansspelautoriteit. 

• Indien een klager zijn klacht, in afwijking van het eerste of tweede lid, direct bij de 

kansspelautoriteit indient, stuurt de kansspelautoriteit de klacht ter behandeling door 

naar de aanbieder. 
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