Dit formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Hengelo
t.a.v. Regulering en Toezicht
Postbus 18
7550 AA Hengelo
gemeente@hengelo.nl,
t.a.v. Regulering en Toezicht

Aanvraagfomulier

Melding houden van klein kansspel
Art. 7c van de Wet op de Kansspelen (Wok)
Wat u moet weten voordat u dit formulier invult:
Door wie
Het kansspel mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal 3 jaar bestaat;
Deze vereniging moet krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel beogen te dienen. Het doel van de vereniging mag niet
het organiseren van kansspelen zijn.
Prijzenpakket
De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set
en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst.

1.

Gegevens aanvrager
Naam vereniging/stichting:
Adres:
Postcode en plaats:
Naam verzoeker(s):
(voorzitter, secretaris of penningmeester)

doorhalen wat niet van toepassing is

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Datum oprichting:
Telefoonnummer:
emailadres:

2.

Welk kansspel wordt er gehouden

o
o
o
o
3.

Kienspel (o.a. Bingo)
Rad van Avontuur
Vogelpiekspel
………………………………

Plaats waar en datum wanneer kansspelbijeenkomst wordt gehouden:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Einde:

4.

uur
uur

De opbrengst van de kansspelbijeenkomst komt ten bate van:

5.

Prijzenpakket
Prijzen/premies
opgave waarde van de prijzen/premies per serie of set

Opgave van de gezamenlijke waarde van de prijzen/premies van deze bijeenkomst

6.

Gegevens van het verantwoordelijk gesteld lid/bestuurslid (toezichthouder):
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Leeftijd :
Functie :

7.

Eventuele toelichting en/of aanvullingen op de melding:

8.

Mededeling voor het houden van een klein kansspel
Ondergetekenden verklaren hierbij de voorschriften te hebben ontvangen die door burgemeester en
wethouders aan het houden van een klein kansspel zijn verbonden, dan wel met deze voorschriften
bekend te zijn.

Plaats en datum

Naam en handtekening aanvrager

Naam en handtekening van de toezichthouder

N.B. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden
tot het verbieden van de bijeenkomst

www.hengelo.nl

