
VOORWAARDEN BIJ EEN VERGUNNING VOOR HET HOUDEN VAN EEN LOTERIJ 
 
 
1. Er mogen niet meer dan het in de vergunning genoemde aantal bewijzen van deelneming, uit-

sluitend tegen de daarin aangegeven inleg, worden uitgegeven. 
2. De aan de deelnemers in het vooruitzicht gestelde prijzen en premies, de eventueel voor reke-

ning van vergunninghouder te nemen loterijbelasting en de overige onkosten mogen samen 
geen verdere uitgaven vorderen dan ten hoogste 40% van de nominale waarde der verkochte 
deelnemingsbewijzen. 

3. De netto-opbrengst moet geheel voor het in de vergunning omschreven doel worden aange-
wend. 

4. Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gemaakt. Eventuele provisie aan verkopers van 
deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde 
van de door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen. 

5. Door personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen deel-
nemingsbewijzen worden verkocht of ten verkoop aangeboden. 

6. Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of 
verspreiding bestemde stukken moet, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk worden vermeld: 
a. de naam van de vergunninghouder en het adres, waar inlichtingen verkrijgbaar zijn; 
b. het in de vergunning omschreven doel;  
c. het aantal bewijzen van deelneming en het bedrag van de inleg;  
d. plaats en tijdstip van de prijsbepaling;  
e. onze toestemming, met vermelding van het kenmerk van deze vergunning. 

7. De niet-geplaatste deelnemingsbewijzen moeten vóór het tijdstip van de prijsbepaling worden 
ingeleverd bij degene ten wiens overstaan de trekking wordt verricht.  

8. Van de gelegenheid, waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke, overzichtelijke 
administratie worden gevoerd. Een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichtende 
bescheiden moet binnen drie maanden aan ons college worden overgelegd. 

9. Ten aanzien van de prijsbepaling dient u de artikelen 4 en 5 van het Kansspelbesluit in acht te 
nemen. 

10. U moet alle aan de loterij verbonden werkzaamheden - verwerven van prijzen of premies, or-
ganiseren van de plaatsing der deelnemingsbewijzen en propaganda voor het kansspel - zoveel 
mogelijk in eigen beheer, zonder vergoeding verrichten. 

11. U mag uit de opbrengst van het kansspel aan derden, onder welke benaming ook, geen belo-
ning toekennen. 

12. U moet de door of namens ons gewenste inlichtingen over het kansspel verstrekken, de ter za-
ke gevraagde bescheiden afgeven en de eventuele aanwijzingen onmiddellijk opvolgen. 

13. U moet degenen die daarom verzoeken, eventueel tegen een billijke vergoeding, binnen 3 
maanden na de prijsbepaling van de uitslag verwittigen. 

14. U dient de prijzen of premies bij de prijsbepaling zonder korting ter beschikking van de win-
naars te stellen en na de prijsbepaling gedurende ten minste één jaar te hunner beschikking te 
houden. Als dit laatste als gevolg van de aard van de prijzen overwegende bezwaren mocht op-
leveren moet de winnaar bij aanmelding binnen die termijn een passende schadevergoeding 
ontvangen. 

15. Binnen 1 maand na de prijsbepaling dient een trekkingslijst aan ons college te worden gezon-
den. Deze trekkingslijst moet ondertekend worden door de perso(o)n(en) die bij de trekking als 
onafhankelijk toezichthouder aanwezig is en als zodanig in de vergunning is genoemd. 

16. Binnen 1 maand na de prijsbepaling dienen alle getrokken nummers te worden gepubliceerd in 
de 'Laarbeeker'. 


