LOTERIJ
Met het indienen van deze aanvraag bent u legesplichtig. Ook indien uw aanvraag niet
zou worden toegekend.
Aanvraagformulier voor het organiseren van een kansspel als bedoeld in artikel 1 sub a van de
Wet op de kansspelen.
TOELICHTING
Wat is een kansspel
Artikel 1 sub a van de Wet op de kansspelen:
‘Het is verboden gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de
aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het
algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet
vergunning is verleend;
Gegevens van de aanvrager
Naam:................................................................................................……………………………………….
Adres:................................................................................................……………………………………….
Postcode en woonplaats:................................................................................................…………………
Telefoon (overdag):................................................................................................………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………..
Handelend namens:
Naam organisatie:................................................................................................…………………………
Adres:................................................................................................………………………………………
Postcode en woonplaats:................................................................................................………………..
Telefoon:................................................................................................……………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………..
Gegevens met betrekking tot het kansspel
Omschrijving van de voorgenomen activiteit: .....................................................…………………………
...................................................................................................................................……………………..
...................................................................................................................................……………………..
Datum/in de periode:.......................................................................................…………………………….
Datum, plaats en tijd prijsbepaling:..……………………………………………………………………………

ten overstaan van notaris/politie:............................…………………………………………………………
De gehele netto-opbrengst komt ten goede aan:................................................................……………..
Aantal deelnemingsbewijzen:......................................................................................……………………
Inleg per deelnemingsbewijs €........................................................................................…………………
Gezamenlijke waarde aan prijzen/premies: €.........................................................................……………
Opmerkingen/tips
a.

Dien uw aanvraag tijdig in! Als regel geldt, dat de aanvraag 6 weken voor het kansspel ingediend
moet zijn. U voorkomt zo, dat de vergunning te laat wordt verleend;

b.

U moet alle aan het kansspel verbonden werkzaamheden - verwerven van prijzen of premies,
organiseren van de plaatsing der deelnemingsbewijzen, aanstellen van wederverkopers en
propaganda voor het kansspel - zoveel mogelijk in eigen beheer, zonder vergoeding, verrichten;

c.

U mag de prijzen of premies niet bij de leden van uw instelling kopen;

d.

Tussen de opbrengst van de verkoop van de loten en het bedrag dat aan prijzen wordt besteed
moet een redelijke verdeling zijn. Bijvoorbeeld: als de opbrengst van de verkochte loten
€ 1.500,00 bedraagt, terwijl er slechts voor € 50,00 prijzen worden verloot, is er sprake van een
onevenredige verdeling. Als ongeveer 30% van de opbrengst aan prijzen is besteed, is er in
ieder geval sprake van een redelijke verdeling.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en vraagt aldus burgemeester
en wethouders om vergunning voor het organiseren van een kansspel.
ingevuld te (plaats).................................op (datum)..........................................

...................................................
(handtekening)
naam............................................

