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Aanvraagformulier kansspelvergunning  

(artikel 3 Wet op de kansspelen)  

Met dit formulier kunt u op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen vergunning voor het organiseren 

van een loterij (waarvan de prijzen en premies gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4.500,-) 

aanvragen. Stuur het aanvraagformulier ingevuld, en samen met alle benodigde documenten, naar: Gemeente 

Alblasserdam, t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het formulier kan ook 

afgegeven worden bij de Publieksbalie: Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam.  

1.  PARTICULIER OF BEDRIJF  

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf of voor een bedrijf, vereniging of stichting?    

□ Particulier (ga naar vraag 2)  

□ Bedrijf, vereniging of stichting (ga naar vraag 3)  

  

2. GEGEVENS AANVRAGER (PARTICULIER)  
Naam:       ………………………………………………………...□ man  □ vrouw  
Straat en huisnummer:    ………………………………………………………………………….  

Postcode en plaats:    ………………………………………………………………………….  

Burgerservicenummer:    ………………………………………………………………………….  

Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………….  

E-mailadres:      ………………………………………………………………………….  

  

 

3. GEGEVENS AANVRAGER (BEDRIJF, VERENIGING OF STICHTING)  
Bedrijf/vereniging/stichting:  …………………………..……………………………………………...  
Naam contactpersoon:    ………………………………………………………..□ man   □ vrouw  

Functie van de aanvrager:   □ Voorzitter  □ Secretaris  □ Penningmeester    

        □ Anders:………………………………………………………………  

Straat en huisnummer:    ..………………………………………………………………………..  

Postcode en plaats:    ………...……………………………………………………………….  

Kamer van Koophandelnr.:    …………………………………………………………………………  

Telefoonnummer:    …………………………………………………………………………  

E-mailadres:      .…….…………………………………………………………………..  
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4. GEGEVENS KANSSPEL  

Vorm waarin het kansspel   

wordt georganiseerd:    □ Loterij  □ Rebus    □ Bingo    

□ Anders:……………………………………………….……….  

Doel van de instelling:   .…….…………………………………………………………………..  

Nauwkeurige omschrijving van   
het doel van het kansspel:  .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

        

Het voor het doel benodigde  

.…….…………………………………………………………………..  

bedrag:       gespecificeerd €……………………………………….………..  

        

Voor het doel reeds   

Totaal €..………………………………………………………..  

bijeengebracht:     

Het eventueel ontbrekende  

bedrag wordt als volgt   

€.…….…………………………………………………………………  

bijeengebracht:     .…….…………………………………………………………………..  

  

Geef een aanduiding van vermogenspositie, van andere bronnen voor versterking financiële 

positie en van financieel  

beleid*                                       .…….…………………………………………………………………..  

                                                        .…….…………………………………………………………………..  

*Eventueel kan worden volstaan met een ondertekende opgave van inkomsten (waaronder subsidies) en 

uitgaven over het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende boekjaar  

  

Bijzonderheden loten  

Aantal loten:      .…….…………………………………………………………………..  

Prijs per lot:      €…….……………………………………………………………..…..  

Plaatsingskansen:                       □ Alle, op de volgende gronden………………………………..  

□ Niet alle, er blijven er over.  

De loten worden in omloop   

gebracht:      □ met eigen krachten □ kosteloos  

□ tegen een vergoeding van…………………………………....%  

□ door wederverkopers, tegen een vergoeding*) van ………...%  

□ anderszins t.w. …………………………………………………..  

*) Vergoedingen alleen toelaatbaar indien noodzakelijk voor welslagen kansspel; zij kan maximaal 10 % van 

de opbrengst van de door bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen bedragen.  
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De voor het welslagen van het  kansspel noodzakelijke onkosten  
bedragen:      □ drukwerk      €………………...……………  

        □ reclame (w.o. advertenties)  €………………...……………  

 □ recht KPN      €………………...……………  

 □ overige onkosten    €………………...……………  

 □ kansspelbelasting    €………………...……………  

 TOTAAL      €………………...……………  

(De vergunninghouders zullen de aan het kansspel verbonden werkzaamheden in principe in eigen beheer kosteloos moeten 

verrichten.)  

  

Bijzonderheden prijzen  

Te winnen prijzen:    .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

Herkomst van de prijzen:           □ Gekocht  

□ Geschonken  

□ Beide  

Aankoop van prijzen en premies:    

(gespecificeerd)     .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..  

        .…….…………………………………………………………………..    
(Voor aankoop van prijzen of premies, vergoedingen en noodzakelijke onkosten mag in totaal ten hoogste 40% van de 

nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen worden gebruikt.)   

  

Gangbare verkoopwaarde van om 

niet  of met korting verkregen prijzen 

of  premies:  

(gespecificeerd en totaal):  .…….…………………………………………………………………..  

        ………………………………………………………………….  

        .…….…………………………………………………………………..   

Gezamenlijke waarden prijzen of  

Premies (inclusief om niet of met   

korting gekregen prijzen)   €…….…………………………………………………………………..  

(de gangbare waarde van de hier bedoelde prijzen mag samen met de feitelijke aankoop van prijzen niet meer bedragen dan  

40% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen en mag niet groter zijn dan € 4500,-.)  
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5. PRIJSBEPALING     

(in het algemeen zal een kansspel in 6 maanden afgewikkeld moeten zijn)  
Datum en plaats trekking:    .…….…………………………………………………………………..  
Gegevens van degene te wiens      

overstaan de prijsbepaling zal       

geschieden*:  

  

  

Naam en voorletters:    ………………………………………………………………………..  

Straatnaam en nummer:    ………………………………………………………………………..  

Postcode en woonplaats:   ………………………………………………………………………..  

Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………..  
(*Bij een gezamenlijke waarde aan prijzen en premies van niet meer dan € 4500,- dient de prijsbepaling te 

geschieden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon, bijvoorbeeld een deurwaarder, 

leerkracht, enzovoorts.)    

  

De prijsbepaling geschiedt volgens  

voorschrift na afsluiting van de  

plaatsingsactiviteiten  

(art. 5 kansspelenbesluit):   ………………………………………………………………………..  

(Bij de prijsbepaling dient een methode te worden toegepast die enigerlei beïnvloeding van buitenaf uitsluit en waarbij het 

toevalskarakter is gewaarborgd zulks ter beoordeling van degene tot wiens overstaan ingevolge artikel 4 de prijsbepaling 

dient te geschieden).  

  

Nadere toelichting op het verzoek:  ………………………………………………………………………..  

  

6. ONDERTEKENING  

Ondertekenaar verklaart dat bovenstaande gegevens volledig en juist zijn verstrekt.  

  

Naam ondertekenaar:      ……………………………………...…………………….  

Datum:         ……………………………………...…………………….  

Plaats:          ………………………………...………………………….  

Handtekening:       …………..…………………………………………………                              


