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Geachte heer/mevrouw, 

Gaarne zou ik u willen verzoeken een aanvraag in overweging te willen nemen voor het 
kunnen exploiteren van een speelautomatenhal. Ook als er een schaarse vergunning is, 
willen we graag weten wanneer deze afloopt en hoe we ons zelf in kunnen schrijven om mee 

te dingen naar de schaarse vergunning. In het navolgende zou ik dit verzoek aan u nader toe 
willen lichten. 

In de Gemeente Weert, zouden wij een speelautomatenhal- of amusementscentrum willen 
beginnen. Dit onder de naam King Casino's. 

Wij onderscheiden ons van andere dergelijke centra, omdat wij een goede, gedegen en 
verantwoordelijke exploitatie willen leveren. Zo huren wij onder andere een professioneel 
beveiligingsbedrijf in om eventuele lastige clientèle buiten de deur te houden; en wijzen wij 

de cliënten in ons bedrijf er altijd op dat het maar om een spelletje gaat, en nemen wij 
maatregelen om verslavingsgedragte voorkomen. Ook dit laatste behoeft wellicht een 
toelichting. 

De Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) laat in een rapport van 2 jaar geleden 
reeds een daling zien van het aantal gokverslaafde mensen in Nederland. Wij werken graag 
mee aan deze trend, omdat het ook in ons belang is om een gezonde industrie neer te 
zetten, die ook op langere termijn een duurzame relatie tussen bedrijf en publiek neer wil 
zetten. Dit en het verdere concept van King Casino's B.V. willen wij graag aan u in een 
persoonlijk gesprek toelichten. 



Ik zou u voorts willen verzoeken om, alvorens deze aanvraag in behandeling te nemen, in 

vogelvlucht te willen bezien of er überhaupt een zekere kans tot succes is en of het voor ons 

zinnig is, mede gezien vaak hoge kosten van de legesaanvraag, om hierin te willen 

investeren. Zou u zo vriendelijk willen zijn om hieromtrent met mij contact op te nemen, 

alvorens de aanvraag daadwerkelijk in behandeling te willen nemen. 

Op deze wijze besparen wij beide immers tijd, moeite en geld. Is er hoegenaamd geen kans 

van slagen, zou ik mijn aanvraag als dan ook als niet gedaan, dan wel ingetrokken willen 

beschouwen. 

Wilt u meer weten over King Casino's? U kunt alvast een kijkje nemen op onze website: 

www.kingcasinos.nl 

U kunt mij bereiken op nummer: Ook kunt u mij natuurlijk schriftelijk of per 

email op de hoogte stellen ( ). Ook en indien u nog enigerlei 

aanvullende informatie nodig hebt of anderszins vragen hebt over het concept van King 

Casino's B.V. kunt u zich middels deze media tot ons wenden. 

Bij voorbaat hiervoor mijn vriendelijke dank. 

Met vriendelijke groet. 

Eigenaar King Casino's B.V. 
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