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AANVRAAG LOTERIJVERGUNNING 
 
Ondergetekende vraagt vergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen. 

 

1 Gegevens van de aanvrager  

naam organiserende instelling:  __________________________________________________________  

adres:   __________________________________________________________  

 postcode en plaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer (overdag):  __________________________________________________________  

email adres:   __________________________________________________________  

naam contactpersoon:  __________________________________________________________  

aantal leden/donateurs:  __________________________________________________________  

   

2 Gegevens loterij 

 doel loterij:   __________________________________________________________  

aantal loten:   __________________________________________________________  

prijs per lot:   __________________________________________________________  

soort prijzen:   __________________________________________________________  

totale geldwaarde van de prijzen:  __________________________________________________________  

datum van de trekking:  __________________________________________________________  

locatie van de trekking:  __________________________________________________________  

de trekking geschied door:  __________________________________________________________  

 

3 Ondertekening 

 datum: ____________________ handtekening:_____________________________ 

 

 

Toelichting voor de aanvrager 

 De aanvraag moet compleet minimaal 8 weken voor de datum van de ontheffing worden ingediend. 

 De opbrengst uit de loterij moet een algemeen belang dienen. 

 Bij een prijzenpot met een gezamenlijke waarde van € 4.500,00 of meer dient de vergunning te worden 

aangevraagd bij de minister van justitie: Ministerie van Justitie, directie sanctie- en preventiebeleid, 

projectbureau kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 070 – 370 46 20. 

 De aan de deelnemers van de loterij in uitzicht gestelde prijzen, de eventueel voor rekening van de 

vergunninghouder te nemen loterijbelasting en de overige kosten, mogen tezamen niet hoger zijn dan 50% van 

de waarde van de verkochte deelnemersbewijzen (loten). 

 De aanvraag kunt u verzenden naar het volgende adres: 

Gemeente Zeist, Publiek & Dienstverlening, Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM Zeist. 
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 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail naar 

zeist@zeist.nl 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is volgens de legesverordening leges verschuldigd. U ontvangt een 

acceptgiro achteraf. 
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