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Golden Palace breidt uit naar Antwerpen!
De Golden Palace Group is sinds kort de nieuwe eigenaar van de speelzaal Chip Amusement in
Antwerpen. Dit is zowel goed nieuws voor de werkzekerheid als een logische volgende stap voor
deze groep in volle groei.
Zeg niet langer Chip Amusement, maar zeg vanaf nu Golden Palace Chip Antwerpen! Sinds eind
augustus is de Golden Palace Groep, Belgisch leider in speelzalen (40 speelzalen in België) en online
sportweddenschappen de nieuwe eigenaar van deze bekende Antwerpse speelzaal.
Dat is goed nieuws voor de 12 werknemers die momenteel in de speelzaal actief zijn, want in deze erg
competitieve sector is de komst van een grote groep altijd goed nieuws voor de werkzekerheid.
Ignace Van Weyenbergh, woordvoerder van Golden Palace: "Het is een logische volgende stap in onze
strategie. De laatste jaren werken we aan het implementeren van onze expertise en know-how in alle
grote Belgische steden. Antwerpen, de tweede grootste stad van België, is een dynamische stad met
een mix van culturen uit verschillende landen en een toeristische locatie van hoge kwaliteit. Het is dan
ook zowel een plezier als een eer dat wij onze activiteiten uit kunnen breiden naar deze prachtige
stad."
Golden Palace heeft ook andere activiteiten in Antwerpen, het is met name een van de belangrijkste
sponsors van de Royal Antwerp Football Club (RAFC) en tevens hun shirt-sponsor.
Golden Palace Chip Antwerpen is 7 dagen op 7 geopend, 24 uren op 24.
Address : Breydelstraat, 21, 2018 Antwerpen
****
Over Golden Palace:
Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de
groep ook een eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en
poker worden aangeboden. De groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan
300 werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met
zowel spelers en de wethouders, stelt Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het

vlak van milieu en liefdadigheid. Golden Palace helpt niet alleen mee om dromen van kinderen te
realiseren via, o.a., de Stichting Make-a-Wish, maar ook via vele andere lokale projecten.
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