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Golden Palace breidt uit naar Oost-Vlaanderen met opening nieuwe
speelzaal in Waarschoot (nabij Gent).
De Golden Palace Group breidt uit naar de provincie Oost-Vlaanderen via haar nieuwste aanwinst ‘Golden Palace
Waarschoot’. De speelzaal opent na een volledige renovatie en de doorvoer van een heus ecologisch plan dit maandag
23 maart de deuren in de Leeuw Van Vlaanderenlaan. Spelers kunnen er vanaf dan elke dag tussen 10.00 uur en 05.00
uur terecht.

De slogan van de Golden Palace-speelzalen luidt “Er is altijd een speelzaal in uw buurt” en met ondertussen bijna 40
locaties is het moeilijk de waarheidsgetrouwheid ervan te ontkennen. De nieuwste speelzaal wordt gevestigd in
Waarschoot (nabij Gent).

De locatie heeft altijd al de reputatie gehad gezellig en trendy te zijn, maar kwam tekort in het ecologische aspect en
was bovendien dringend aan renovatie toe. Golden Palace heeft ervaring op dat gebied, want het hanteert de laatste
jaren in al haar speelzalen een intensief ecologisch programma met als voornaamste pijler 100% groene energie. Naast
het doorvoeren van een ecologisch plan is ook de renovatie ondertussen volledig voltooid en kan de speelzaal dus
zonder problemen zoals gepland de deuren openen.

In Wallonië is Golden Palace al decennia een bekende naam, maar ook in Vlaanderen is men aan een opmars bezig.
Zo wist het Vastgoedservice – Golden Palace Cycling Team Wout Van Aert te strikken en mag de groep zich ook de
sponsor van de Royal Antwerp Football Club en Oostende Koerse noemen. Na het oprichten van 3 speelzalen aan de
Belgische kust (Blankenberge, Bredene en Nieuwpoort) en de steeds sterkere aanwezigheid in het Brusselse breidt de
groep nu dus ook uit naar Oost-Vlaanderen.

Golden Palace Waterschoot is dag en nacht geopend en zorgt zo voor de creatie van tien fulltime jobs. De speelzaal
beschikt over een eigen parking en is, conform aan de wetgeving op kansspelen, toegankelijk voor personen boven 21
na vertoon van een identiteitskaart. Softdrinks en versnaperingen worden aangeboden, het consumeren van alcohol is
evenwel zoals in alle Belgische speelzalen verboden.

****

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.
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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