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Goldenpalace.be biedt als eerste spelen op livecasino conform nieuwe
regelgeving aan.
Om ervoor te zorgen dat transparantie en de bescherming van de speler gegarandeerd worden bij het online
aanbieden van livecasino-spelen, is het vanaf nu noodzakelijk dat dit genre van spel online wordt uitgezonden. De
Golden Palace Group is de eerste aanbieder die gebruik maakt van een studio die aan deze vereiste voldoet en op die
manier aan haar spelers de mogelijkheid biedt automatische liveroulette te spelen.

Live-kansspelen die online aangeboden worden, hebben altijd een bepaalde aantrekkingskracht gehad. Spelen vanuit
het comfort van de eigen huiskamer terwijl men alles live kan volgen op fysieke tafels combineert immers het beste
van beide werelden. Deze speelervaring wordt in het aanbod van European Gaming Studio verder verrijkt dankzij de
interactiemogelijkheden met de tweetalige presentatrices/animatrices (Nederlands-Frans).

Om ervoor te zorgen dat de bescherming van de spelers gegarandeerd wordt in dit nieuwe aspect van het spel, is het
noodzakelijk dat de uitzending gebeurt vanuit een in België gevestigde studio. De studio die hiervoor werd
uitgekozen door http://www.goldenpalace.be geeft aan Belgische operatoren de nodige middelen om dit genre aan
te bieden aan hun spelers. Afhankelijk van de licentie van de operator is het aanbieden van een livevariant van onder
andere roulette (klassiek of automatisch), blackjack, baccarat en zelfs een dobbelspel mogelijk. Dankzij dit project
zullen er in de komende zes maanden 30 jobs worden gecreëerd.

Golden Palace, marktleider inzake Belgische speelzalen, maakt als eerste gebruik van dit product. De groep biedt
vanaf nu automatische roulette met tweetalige presentatrices aan op haar website http://www.goldenpalace.be en dit
van maandag tot vrijdag van 14.00 uur tot 23.00 uur. Er zijn plannen om dit aanbod uit te breiden en uiteindelijk over
te stappen naar een beschikbaarheid van 24 op 7.

Hiermee zet de Golden Palace Group ondanks het moeilijke economische klimaat haar uitbreiding verder en bevestigt
het haar status als marktleider en innovator. De groep nam eerder dit jaar al de Luikse speelzalen van ‘Mirage Games’
over en opende bovendien een nieuwe speelzaal in Waarschoot (gesitueerd tussen Gent en Brugge).

****

Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. De groep heeft de groep ook een eigen
online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden. Deze
groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zijn spelers en de wethouders, stelt
Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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