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Actievoorwaarden voor de Verenigingsloterij Supertrekking van Verenigingsloterij bv 
 
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door 

Verenigingsloterij bv, gevestigd te Wassenaar aan het adres Papeweg 1 met de postcode 2245 
AD (hierna: de Organisator), georganiseerde “Verenigingsloterij Supertrekking” (hierna: de 
Actie), ter promotie van de door de deelnemende verenigingen georganiseerde loterijen dat tot 
doel heeft om financiële opbrengsten voor de deelnemende verenigingen te genereren.  

2. De Actie loopt van 1 februari 2020 tot en met 2 april 2020 (hierna: de Actieperiode).  
3. Gedurende februari en maart loopt er onder maximaal 25 sportverenigingen in Nederland een 

pilot van de Verenigingsloterij. Bij deze maximaal 25 sportverenigingen worden aparte 
verenigingsloterijen georganiseerd voor en door de desbetreffende vereniging met ieder een 
afzonderlijk prijzenpakket (hierna te noemen: deelnemende verenigingen). Eenieder die 
gedurende de Actieperiode bij één van de maximaal 25 deelnemende verenigingen een lot 
koopt voor de desbetreffende verenigingsloterij (hierna: deelnemer), neemt automatisch en 
kosteloos deel aan de extra “Verenigingsloterij Supertrekking” met de prijs van €5.000,- 
belastingvrij voor de winnende deelnemer en €5.000,- belastingvrij voor de sportvereniging 
waar de winnende deelnemer diens lot heeft aangeschaft. Deze “Verenigingsloterij 
Supertrekking” wordt georganiseerd door Verenigingsloterij BV. 

4. Gedurende de Actieperiode kunnen nog niet deelnemende verenigingen zich aanmelden bij 
Verenigingsloterij BV voor het organiseren van een eigen verenigingsloterij en bij het 
verkrijgen van toestemming beginnen met het verkopen van loten voor diens 
verenigingsloterij. Deelnemers aan een van deze loterijen maken evenredig kans op de prijs 
van de “Verenigingsloterij Supertrekking” mits de loten zijn aangeschaft gedurende de 
Actieperiode. 

5. Deelnemers maken kans op €5.000,- belastingvrij voor henzelf en €5.000,- belastingvrij voor 
de deelnemende sportvereniging waar zij het lot van hebben gekocht. 

6. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €10.000,-. 
7. De prijs wordt verloot middels een trekking onder toezicht van de notaris in de week van 2 

april.  
8. De winnaar én de desbetreffende vereniging waar het winnende lot is gekocht krijgen uiterlijk 

in de week van 2 april bericht op het opgegeven e-mailadres. 
9. Deelname aan deze Actie en het innen van de prijs is alleen mogelijk voor deelnemers ouder 

dan 18 jaar. 
10. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 18 jaar of 

ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.   

11. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door de Organisator afgedragen. 
12. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.  
13. Op verzoek van de Organisator dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs en 

bankpas te legitimeren bij de Organisator bij het innen van de prijs.  
14. De gewonnen bedragen worden alleen overgemaakt naar een rekeningnummer dat op naam 

staat van de winnende deelnemer en een rekeningnummer dat op naam staat van de winnende 
sportvereniging. 

15. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft de 
Organisator het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te 
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sluiten en/of de deelname ongeldig te verklaren. Er kan in dat geval besloten worden het recht 
op het innen van de prijs te laten vervallen. 

16. Indien de winnaar binnen drie maanden na het verrichten van de trekking niet is bereikt op de 
bij de Organisator bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving 
hieromtrent van de Organisator en/of zich weigert te legitimeren, vervalt de prijs aan de eerste 
reservewinnaar. 

17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of 
fraude behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie 
te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. 

18. Medewerkers, bestuurders en/of feitelijke beleidsbepalers van Verenigingsloterij BV en de 
deelnemende sportverenigingen alsmede alle andere bij de totstandkoming van deze actie 
betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. 

19. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk 
schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze 
Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

20. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die 
op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.   

21. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige 
informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Organisator. 

22. Organisator is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel 
om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar haar oordeel een goed verloop 
daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is 
voor de deelnemers. 

23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator. 
24. De actievoorwaarden zijn te vinden op de (verkoop)websites van de deelnemende 

verenigingen, op www.verenigingsloterij.nl of op te vragen bij de Organisator, Afdeling 
Klantenservice. De Klantenservice is bereikbaar via support@verenigingsloterij.nl. Vragen, 
opmerkingen en/of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen ook gericht worden aan de 
Klantenservice van Organisator. 

25. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014.  

 


