
 
 
 

  

Loterijvergunning 

 

 

 

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 

 
 
 

 
Aanvraagformulier 

 
Kansspel als bedoeld in art. 3 van de Wet op de Kansspelen (Wok) 

 

    

Wat u moet weten voordat u dit formulier invult: 
De gemeente verleent slechts een vergunning voor het houden van een loterij mits de (winkel)waarde van het totale  
prijzenpakket niet meer dan € 4.500,- bedraagt. Indien het totale prijzenpakket meer dan €4.500,- bedraagt dient u 
de loterijvergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit www.kansspelautoriteit.nl 

 
De afdracht van de opbrengst van de verkochte loten dient ten minste 50 % te zijn. Deze 50 % dient ten goede te komen 

aan het omschreven algemeen doel (vraag 4). Indien hier niet aan wordt voldaan, kan er geen loterijvergunning worden 

verleend. De resterende 50 % kan worden aangewend voor prijzen, de voor rekening van de vergunninghouder te nemen 

kansspelbelasting en overige kosten. 

 
Er wordt kansspelbelasting geheven over het volledige bedrag van die prijzen, waarvan de markt- en winkelwaarde 

boven een bedrag van €454,00 ligt. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Belastingdienst 

www.belastingdienst.nl 

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd. 
 

 

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. Gegevens over de loterij 

Het aantal te verkopen loten bedraagt:    

De prijs per lot bedraagt: €    

Wat is de verwachte opbrengst van de loterij?    

Wat zijn de kosten van de loterij?    

Denk hierbij o.a. aan drukkosten loten, notariskosten, vergoeding tussenpersonen verkoop loten, kansspelbelasting) 

Waaruit bestaan de (geld)prijzen en – indien van toepassing – wat is de winkelwaarde van de prijzen? 

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

   ter waarde van €____         ter waarde van €         

mailto:gemeente@hengelo.nl
http://www.kansspelautoriteit.nl/
http://www.belastingdienst.nl/


Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden levende dieren als 
prijs te verloten. 

 

        Periode wanneer de loten zullen worden verkocht:        

 

 

3. Gegevens over de trekking 

 
Locatie:      

Datum:     

Tijdstip:  uur 

Naam en adres van degene te wiens overstaan de trekking wordt verricht :    

 
 

 
 

4. De opbrengst van de loterij moet aan een enig algemeen belang ten goede komen. Voor welk 

doel organiseert uw vereniging/stichting de loterij (bv. muziekinstrumenten, renovatie 
clubgebouw)? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Eventuele toelichting en/of aanvullingen op de aanvraag: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Ondertekening 

 

Plaats:________________________________________________________________________________ 

Datum: _______________________________________________________________________________  

Handtekening verzoeker/aanvrager: ____________________________________________________ 

 
N.B. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot intrekking van de vergunning 
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