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Aanvraagformulier voor het organiseren 
van een loterij

 

Ondergetekende verzoekt op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen vergunning voor 

het organiseren van een loterij (waarbij de prijzen en premies gezamenlijk geen hogere waarde 

hebben dan € 4.500,-)

Datum    (dd/mm/jjjj)

Nummer

1. Aanvrager
Naam

Adres

Postcode 

plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

2. Organisatie
Naam organisatie

Correspondentieadres

Postcode 

Plaats

Telefoonnummer

Aantal leden/donateurs

Functie aanvrager bij organisatie
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3. Gegevens contactpersoon
Naam

Adres

Postcode 

plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

4. Algemene informatie over het kansspel
Doel of bestemming van de netto-opbrengst van het kansspel:

 

Aard en opzet van het kansspel:

    Loterij

    Rebus

    Tombola

Hoe gaat u de loten uitgeven? 

Loten worden verkocht  van  (dd/mm/jjjj)

      tot en met  (dd/mm/jjjj)

Aantal te verkopen loten 

prijs per stuk

Gezamenlijke waarde van de prijzen en premies  

Prijsbepaling zal geschieden door:

 Naam

 Adres

 Postcode 

 plaats

 Telefoonnummer
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Plaats en tijdstip prijsbepaling

Hoe vindt de trekking van de prijzen plaats?

5. Begroting

Inkomsten

  deelnemingsbewijzen a  

€ 

€ €

waarde van prijzen en premies 

om niet verkregen

€ €

€

€

€

€

€

Totaal € €

Uitgaven

prijzen en pemies

prijzen en geld

waarde van de aan te kopen 

prijzen en premies

waarde van de om niet te 

verkrijgen prijzen en premies

voor eigen rekening te nemen 

kansspelbelasting

provisie aan wederverkopers

overige kosten

a. kosten van drukwerk enz.

netto-opbrengst

Totaal
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Opmerkingen

Ondergetekende verklaart dat hij/zij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft 
ingevuld.

 (dd/mm/jjjj)   

Datum          Handtekening


	Datum - dag: 
	Datum - maand: 
	Datum - jaar: 
	nummer: 
	Aanvrager - naam: 
	Aanvrager - adres: 
	Aanvrager - postcode: 
	Aanvrager - plaats: 
	Aanvrager - emailadres: 
	Aanvrager - telefoonnummer: 
	Organisatie - Naam: 
	Organisatie - Correspondentieadres: 
	Organisatie - Postcode: 
	Organisatie - Plaats: 
	Organisatie - Telefoonnummer: 
	Organisatie - aantal leden/donateurs: 
	Organisatie - functie aanvrager: 
	contactpersoon - naam: 
	contactpersoon - adres: 
	contactpersoon - postcode: 
	contactpersoon - plaats: 
	contactpersoon - emailadres: 
	contactpersoon - telefoonnummer: 
	informatie - doel of bestemming: 
	Opzet kansspel: Off
	informatie - hoe gaat u de loten uitgeven: 
	informatie - loten verkocht van dag: 
	informatie - loten verkocht van maand: 
	informatie - loten verkocht van jaar: 
	informatie - loten verkocht tot dag: 
	informatie - loten verkocht tot maand: 
	informatie - loten verkocht tot jaar: 
	informatie - aantal te verkopen loten: 
	informatie - prijs per stuk: 
	informatie - gezamelijke waarde: 
	informatie prijsbepaling - naam: 
	informatie prijsbepaling - adres: 
	informatie prijsbepaling - postcode: 
	informatie prijsbepaling - plaats: 
	informatie prijsbepaling - telefoonnummer: 
	informatie prijsbepaling - plaats en tijdstip: 
	informatie prijsbepaling - hoe vindt de trekking plaats: 
	begroting - deelnemingsbewijzen: 
	begroting - deelnemingsbewijzen euro: 
	begroting - deelnemingsbewijzen totaal bedrag: 
	begroting - waarde van prijzen en premies: 
	begroting - totaal inkomsten: 
	begroting uitgaven - prijzen en geld: 
	begroting uitgaven - waarde van de aan te kopen prijzen en premies: 
	begroting uitgaven - waarde van de om niet te verkrijgen prijzen en premies: 
	begroting uitgaven - voor eigen rekening te nemen kansspelbelasting: 
	begroting uitgaven - provisie aan wederverkopers: 
	begroting uitgaven - kosten van drukwerk enz: 
	begroting uitgaven - netto opbrengst: 
	begroting uitgaven - totaal: 
	opmerkingen: 
	Ondertekenen - dag: 
	Ondertekenen - maand: 
	Ondertekenen - jaar: 


