
AANVRAAG OM VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN KANSSPEL 
Als bedoeld in de wet op de kansspelen (artikel 3, lid 3) 
Aanvrager: 
Naam en voorletters: ………………………………….. 
…………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………. 
 

 
 Postcode: …….. Woonplaats: ……………….…. 
 
 Tel.: …………………………………………….. 

Organisatie: 
Naam vereniging of stichting: 

…………………………………………………. 

Correspondentie adres: 
…………………………………………………. 

Functie aanvrager bij organisatie: 
…………………………………………………. 

  
 Aantal leden / donateurs: 

 …………………………………………………. 

Adres voor inlichtingen omtrent kansspel: 
Naam en voorletters: …………………………….. 
………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………… 
Tel.: …………………………………………….. 
 

 
 Postcode: ………………………………………… 
 Woonplaats: ……………………………………… 

Aard en opzet van het kansspel (aankruisen wat 

van toepassing is):  
 0 loterij              0 rebus              0 tombola 

Doel of bestemming van de netto-opbrengst 

van het kansspel: 
 
…………………………………………………. 
 

Tijdvak waarin en wijze waarop (bv. Verkoop 
huis-aan-huis) de deelnemingsbewijzen in 

omloop worden gebracht: 
 
Aantal deelnemingsbewijzen en prijs per stuk 
(€):  

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

 
Gezamenlijke waarde van de prijzen en premies 
Prijsbepaling zal geschieden door de 

notaris/aangewezen persoon*: 
Naam: …………………………………………… 
Adres: …………………………………………… 
 

 
…………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Postcode: ……..  Woonplaats: ……………………. 

Plaats en tijdstip van de prijsbepaling:  
Plaats: ………………………………………… 
Datum: ……………….. om …………… uur 

 

 
De administratie voor de gelegenheid waarvoor 
vergunning wordt gevraagd, zal worden 

gevoerd door: 
Naam: …………………………………………… 
Adres: …………………………………………… 
  

 
 
 
Postcode: ……..  Woonplaats: ……………………. 

 
* Eén van beiden doorhalen. Bij een gezamenlijke waarde van de prijzen en premies tot € 4.537,80 kan een 
willekeurig persoon worden aangewezen; overschrijdt deze waarde het bedrag van € 4.537,80 dan moet de 
prijsbepaling door een notaris geschieden. 



 
Inkomsten Uitgaven 

 

  
…….. deelnemingsbewijzen à € …………….. 
 
Waarde van om niet verkregen prijzen en 
premies: ………………………………………. 
 
 
Totaal …………………………………………… 

 
€ …….. 
 
 
€ …….. 
 
 
€ …….. 

 
Prijzen en premies: 
In geld: ……………………………………. 
Waarde van de aan te kopen prijzen 
en premies ……………………………….. 
waarde van de om niet verkregen prijzen 
en premies ……………………………….. 
voor eigen rekening te nemen 
kansspelbelasting ……………………….. 
provisie aan wederverkopers …………... 
 

 
 
€ 

 
Eventuele opmerkingen 
 
……………………………. …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

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

 

Datum, ………………………………………. 

 

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