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Agentschappen Ladbrokes.be open sinds
maandag 8 juni
De kantoorhouders van Ladbrokes.be hebben er alles aan gedaan om haar
klanten opnieuw te verwelkomen in de best mogelijke omstandigheden en in
overeenstemming met de veiligheidsinstructies zoals voorgeschreven door de
veiligheidsraad. Een greep uit het aanbod van maatregelen: vloermarkering,
een beperkt aantal mensen in het agentschap op basis van de beschikbare
oppervlakte, maximum 30 minuten binnen per klant, een duidelijke voorkeur
voor betaling via Bancontact, hydroalcoholische gel beschikbaar voor klanten
en personeel, regelmatige schoonmaak machines, etc.
De realiteit is natuurlijk dat het aantal sportevenementen op dit ogenblik vrij
beperkt blijft. Hoewel we de laatste weken beetje bij beetje een heropleving
zien van de grote sportcompetities met de doorstart van de deBundesliga in
Duitsland, maar ook paarden- en windhondenraces. Verder is er ook heugelijk
nieuws te horen uit Spanje, waar La Liga opnieuw aftrapt vanaf 11 juni. Ook
’s werelds grootste competitie, de Premier League, gaat in Engeland van start
op 17 juni en ongetwijfeld volgen nog vele landen.
Ladbrokes.be maakte van de nood van deze lockdown een deugd door een
volledig nieuw gamma aan esports aan te bieden op de gamingterminals in
de agentschappen. Ook de website van Ladbrokes.be heeft een facelift
ondergaan. Efficiënter, sneller, meer mogelijkheden via een vernieuwde
interface op www.ladbrokes.be.
Ladbrokes.be kijkt alvast uit naar het fijne weerzien met haar trouwe klanten
in een optimale en veilige omgeving.

Ladbrokes.be is het merk van de Belgische onderneming N.V. DERBY dat

reeds sinds 1969 actief is op Belgisch grondgebied. Het merk behoort tot de
internationale GVC-groep. In België is Ladbrokes.be met meer dan 300
wedagentschappen en ongeveer 400 krantenwinkels de onbetwiste
marktleider in de retailsector. Dit vertaalt zich in eentewerkstelling van meer
dan 1000 Belgische werknemers. Ladbrokes.be is zichals
Belgischeonderneming met zeer strikte bedrijfsethiek bewust is van haar
sociale verantwoordelijkheden. In deze context heeft Ladbrokes.be sedert
jaar en dag verschillende samenwerkingen tot stand gebracht en ontwikkeld
met publieke of privé-organisaties die strijden tegen de risico’s van
gokverslaving.

