
In te vullen door de gemeente:
Datum   

Nummer   

1. Gegevens aanvrager

Naam en voorletters   

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

2. Gegevens organisatie

Naam vereniging   

Naam secretaris   

Adres secretaris   

Postcode en plaats sercretaris   

Aantal leden/donateurs   

Functies aanvrager bij organisatie   

3. Gegevens contactpersoon

Naam en voorletters   

Adres   

Postcode en plaats   

4. Gegevens kansspel

Doel of bestemming van de netto-opbrengst van het kansspel:

Aard en opzet van het kansspel:  loterij

Wijze waarop, en eventueel periode waarin, de deelnemingsbewijzen in omloop worden gebracht:

Aanvraagformulier kansspelvergunning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aantal deelnemingsbewijzen en prijs per stuk:

Op welke wijze kan aanvaardbaar worden gemaakt, dat dit aantal wordt verkocht?

Gezamelijke waarde van de prijzen en premies

Prijsbepaling zal geschieden door de aangewezen persoon ¹):

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

1)
• Bij een gezamenlijke waarde van prijzen en premies tot € 4500,- kan een willekeurig persoon worden aangewezen;
• Bij een waarde boven de € 4500,- door een notaris
• Bij prijzen en premies boven de € 4500,- een vergunning aanvragen bij het ministerie van economische zaken.

Plaats en tijdstip van de prijsbepaling

Wijze waarop de prijsbepaling zal geschieden

De administratie voor de gelegenheid waarvoor vergunning wordt gevraagd zal worden gevoerd door:

Naam en voorletters 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 



46249

5. Begroting

Inkomsten Uitgaven

 deelnemingsbewijzen 
à € 

€ Prijzen en premies

• in geld € 

Waarde van prijzen en premies om 
niet verkregen

€ • waarde der aan te kopen 
  prijzen en premies

€ 

€ • waarde der niet te verkrijgen
  prijzen en premies

€ 

€ Voor eigen rekening te nemen 
kansspelbelasting

€ 

€ Provisie aan wederverkopers € 

€ Overige kosten:

€ • Kosten van drukwerk enz € 

€ • € 

€ • € 

€ • € 

   

Netto-opbrengst € 

      

Totaal € Totaal € 

6. Opmerking

7. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat hij/zij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

De aanvrager,

Handtekening Datum Plaats

  

In te vullen door de gemeente:
Advies politie: 

Stuurt u dit formulier a.u.b. naar:
Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 150
7800 VB Emmen


