
23  maart  2016 
 

De  Joncheerelaan  6  t/m  8  Nijverdal                                  
 



 

1. Introductie  JBC Holding 

2. Het  plan:  Casino  &  Amusementscenter 

3. Waarom  locatie  Joncheerelaan 

4. Waarom  Jackpot  Fun & Games 

5. Voordelen  voor  de  gemeente  en  de  horeca 

6. Presentatie  Casinogedeelte 

7. Verslavingszorg 

8. Presentatie  Amusementsgedeelte 

9. Mogelijke  bezwaren 

10. Samenvatting 
 



JBC Holding BV 

Jokobela  BV 

Bliss  1990  BV 

Jackpot  Amusement  BV 
 

Jackpot  Automaten BV 
 

Axxentus  BV 

Uncle Sam  BV Balls & Brains  BV 

*  JBC  Holding  BV  (moedermaatschappij) 

*  Bliss  1990  BV  (huur- en verhuur horeca onroerend goed) 

*  Jokobela  BV  (horeca onroerend  goed) 

*  Jackpot  Amusement  BV  (exploitatie amusementscenter) 

• Jackpot  Automaten  BV  (exploitatie speelautomaten) 

• Axxentus  BV  (exploitatie horeca)  

*  Uncle  Sam  BV  (exploitatie café) 

*  Balls  &  Brains  BV  (exploitatie biljartcenter) 



  Hoogwaardig  Casino   

  Amusementscenter  (ontspanningsgames) 

 

 

       En  dat  alles  aan…. 

       De  Joncheerelaan  te  Nijverdal 



  Binnen  door  de  gemeente  gewenste  contouren 

  Grote  vloeroppervlakte  

  Grote  impuls  voor  het  uitgaansgebied 

  Ruime  parkeergelegenheid: 

      •   naast  Steakhouse  Mendoza  10-14  plaatsen 

      •   achter  JBC  Holding  kantoor  12-20  plaatsen 

           uit  te  breiden  tot  circa  50  plaatsen   

      •   voldoende  rekken  voor  circa  80  rijwielen 

 

 

 





Wij  beschikken  daarnaast  over  de  mogelijkheid  om  onze 
parkeercapaciteit  eventueel  uit  te  kunnen  bereiden 
 
Dit  kan  onder  meer  door  op  de  hoek  De  Joncheerelaan / 
Grotestraat  extra  parkeerplaatsen  te  creëren   



  Meer  publiek  in  het  betreffende  uitgaansgebied 

  24 uur  permanent-video-bewakingssysteem 

•    totaal  24  camera’s 

  Er  worden  24-uurs  opnames  gemaakt 

  LCD  schermen,  reclame  voor  ondernemers,   

     gemeentelijke  informatie,  info  over  evenementen 



  Aantoonbare  meerwaarde  voor  de  omgeving  

  Werkgelegenheid  voor  tenminste  18  mensen 

  Toegankelijk  en  aantrekkelijk  voor  alle  inwoners ,  

      bezoekers  en  toeristen 

  Voldoet  aan  alle  kwaliteitscriteria 



  Wij  doen  alles  in  eigen  beheer 

•  Voordeel:  alles  in  één  hand,  zowel  het  Casino    

    als  het  Amusementscenter. 

  Nijverdalse  onderneming 

  Samenwerking  met  andere  lokale  ondernemers 

  Werkgelegenheid  voor  Hellendoornse  inwoners 



De  Joncheerelaan  6  t/m  8  
Totale  vloeroppervlakte   870  m2  
 
Het  pand  wordt verdeelt  in  3  gedeelten: 
    •  250  m2  Casinogedeelte                                  
    •  520  m2  Amusementsgedeelte  begane  grond 
    •  100  m2  Amusementsgedeelte  kelder    





 Toegang  vanaf   21  jaar  en  ouder 
 

 Permanente  
      toegangscontrole 
 

 Voldoende personeels  
      bezetting 
 

 DEKRA/KEMA-certificering 
 

 REAC  registratie systeem  
     (opbrengstenregistraties systeem  ter       
      preventie  van  fraude) 

 



 70  kansspelautomaten  (stand  alone)  van  5  verschillende    

     merken  en  18  verschillende  type  automaten  en   

     10  meerspelers,  te  weten:   

 2  meerspelers   Roulettes 

 2  meerspelers   Green Pepper 

 2  meerspelers   Multi  Player 

 2  meerspelers   Multi  Winner 

 2  meerspelers   Blackjack 



Wij  hanteren  een  actief  verslavings-preventie beleid 
 

 Alle  bevoegde  personeelsleden  van  het  casino  zullen     
   verplicht  worden  om  cursussen  Verslavingszorg  te   
   volgen    
  Basiscursus  Kansspelproblematiek 
  Cursussen  bezoekersgesprekken 
  Klantgericht  handelen  en conflicthantering 
  Vervolg  cursussen 
 
Aan  het  eind  van  deze  cursussen  ontvangen  de  
deelnemers   certificaten  hiervoor 



  Toezicht  houden  op  de  spelers 

  Zorgen  dat  klanten  niet  te  vaak  gokken 

  Zorgen  dat  klanten  het  Casino  niet  te  vaak  bezoeken 

  Zorgen  dat  spelers  niet  van  elkaar  geld  gaan  lenen 

  Toezien  dat  spelers  niet  op  meer  dan  2  automaten  tegelijk  spelen 

  Spelers  op  hun  speelgedrag  wijzen 

  Vrijwillig  of  gedwongen  speelverbod 

  Hulpverlening  adviseren 

  Het  personeel  zo  instrueren  dat  ze  op  tijd  de  gokproblemen  onderkennen       

  Informatie  op  onze  website 

  Folders  en  informatiematerialen  aan  spelers  verstrekken 

  Financiële  bijdrage  leveren  aan  zorginstanties 













  7  Biljarts  Pool – Carambole – Snookers 

  2  Airhockey’s 

  2  Voetbaltafels 

  8  Dartsbanen  en -borden 

  6  Photo  Plays  



Airhockey 

Darts 

Voetbaltafels 

Pool / Carambole / Biljart 



 Het  amusementscenter  is  toegankelijk  voor  een  breed   

     publiek ;  van  “ 8  tot  80 jaar” 

 Er  worden  alleen  behendigheidsautomaten  opgesteld 

 Regelmatig  nieuwe  gaming  apparaten 

 Men  kan  ook  terecht  voor  alleen  een  hapje  en  een  drankje 

 Er  worden  oudermiddagen  of –avonden  georganiseerd 

 Perfect  voor  bedrijfsfeesten 

 Ook  ideaal  voor  verjaardagspartijen 







 Geluidsoverlast 

  Geen  overlast,  totale  uitstekende  isolatie 

  Veel  overleg  met  horeca  en  bewoners;  mocht  er  toch  eens     

     overlast  zijn, dan  zullen  wij  trachten  dat  tot  het  minimum  te   

     beperken 

 

 Rondhangende  jeugd 

  De overlast  zal  zoveel  mogelijk  worden  beperkt   

  Onder meer  door  langere  openstelling 

  Camerasysteem  met  opname 

  Er  wordt  in-  en  rondom  veel  gepatrouilleerd 

  Van  binnenuit  toezicht  via  schermen  op  hetgeen  buiten  gebeurt 

  

 



1.  Casino- en Leisure  Gaming  uniek  in  Oost-Nederland! 

2. Creëren  werkgelegenheid 

3.  Voordelen  voor  zowel  de  gemeente  én  de  inwoners 

4.  Aanvulling  en versterking voor  bestaande  horeca 

5.  Meerwaarde  voor  het  uitgaansgebied  (upgrade  van  het  beeld / imago) 

6.  Veiliger  en  leuker  uitgaan  in  Nijverdal 

7.  Jackpot:  locale  onderneming  met  hart  voor  Hellendoorn 

8.  Super  vertier  in  het  centrum,  Leisure  en  Casino: 

trekt  bezoekers  uit  de  wijde  omgeving  aan:   economische  opleving 



Dank  U 
voor  uw  aandacht 


