Aanvraag

Kansspelvergunning
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• U wilt een loterij organiseren. Hiervoor heeft u een kansspel
vergunning nodig. Vraag de vergunning minimaal 8 weken voor
de start van de loterij aan.
• U kunt een vergunning aanvragen als minimaal 50% van de
opbrengst naar een goed doel gaat. En als het bedrag van de
prijzen en premies van de loterij samen € 4.500 of minder is.
• Het is verboden om zonder vergunning een loterij te houden
(artikel 7 van de Wet Kansspelen).
• Is het prijzen- en premiebedrag hoger dan € 4.500? Neem dan
contact op met de Kansspelautoriteit.
Kijk voor meer informatie, kosten en voorwaarden op de website.
www.zandvoort.nl

1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Vereniging/stichting
Adres
Postcode
Plaats
Inschrijfnummer KvK
Telefoonnummer
E-mail
(Bij particuliere aanvrager)
Burgerservicenummer (BSN)

Zandvoort/0319

1

2 Nut van de loterij
• M
 inimaal 50% van de opbrengst van de verkoop van de loten moet bestemd zijn voor het goede doel.
Anders mag de trekking niet doorgaan en moet u het opgehaalde geld teruggeven.
• U mag maximaal 50% van de opbrengst van de lotenverkoop uitgeven aan prijzen en onkosten. Dat is inclusief
de waarde van de prijzen en de eventuele kansspelbelasting. Is de opbrengst van de loten lager dan verwacht?
Dan moet u de prijzen aanpassen.
Beschrijf het goede doel van de loterij

3 Organisatie
Wie organiseert de loterij binnen de organisatie?
Naam en voorletters
Functie in de organisatie
Telefoonnummer
Heeft de stichting/vereniging eerder
een vergunning gekregen?

  Nee

  Ja, dit was de datum

  Nee

  Ja, namelijk

4 Verkopers
Naam verkoper 1
Naam verkoper 2
Naam verkoper 3
Krijgen de verkopers een vergoeding?

€

5 Loten
Let op. Op een lot moet staan:
• naam van de vergunninghouder (bijvoorbeeld vereniging)
• correspondentieadres
• goede doel waar minimaal 50% van de opbrengst naar toe gaat
• totaal aantal uitgegeven loten
• de geldprijs van het lot
• datum van de loterij
Aantal loten
Prijs van een lot
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€
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6 Prijzen
• U moet tijdens de verkoop van de loten de prijzen bekendmaken en omschrijven
• Winnaars moeten de prijzen tot 6 maanden na de verloting kunnen krijgen
• U mag geen dieren en alcoholhoudende dranken verloten
Wat zijn de prijzen?

Waar komen de prijzen vandaan?

  Gekocht

       Gekregen

Beide

			  Anders, namelijk

7 Gegevens over de loterij
Waar en op welke manier wordt de
loterij gehouden?

Wat is de datum van de trekking?
Wie doet de trekking van de loterij?
Wat is zijn/haar functie binnen de
stichting/vereniging?

8 Financiële gegevens
Wat zijn de kosten voor de organisatie?

€

Waarvoor is de opbrengst bedoeld?
Aan wie wordt het bedrag dat
overblijft betaald?
Wat is de huidige financiële situatie
van de stichting/vereniging?
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  Gezond

  Anders, namelijk:
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10 Ondertekening
			  Ik verklaar dat alle informatie die ik heb ingevuld klopt.
Naam
Plaats
Datum

Handtekening

Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl.
Of stuur het per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
U ontvangt binnen 8 weken de vergunning of een weigering.
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke
taken goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen. De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de
taken voor gemeente Zandvoort uit.
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