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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 

Postadres  Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Telefoon 030 - 286 00 00 Fax 030 - 286 36 00 

www.utrecht.nl/horecaloket  
 

 

Aanvraag voor een loterijvergunning 
Ondergetekende vraagt vergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen. 
 

1 Naam en adres van de aanvrager: 

Naam organiserende instelling:.…………………………………………………………………………………        

straat: ………………………………………………………………………………………………….…………… 

postcode:…………………………plaats:…………………………………………………………………………      

telefoonnummer:…...……………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon:.……………………………………………………………………………………………    

Telefoonnummer contactpersoon:………………………………………………………………………………. 

    

2 Gegevens loterij 

Doel loterij:      ……………………………………………………………………........... 

Aantal loten:     ……………………………………………………………………........... 

Prijs per lot:      ……………………………………………………………………........... 

Soort prijzen:    ……………………………………………………………………........... 

Aantal prijzen:     ……………………………………………………………………........... 

Totale geldwaarde van de prijzen: ……………………………………………………………………........... 

Datum van de trekking:   ……………………………………………………………………........... 

Locatie van de trekking:   ……………………………………………………………………........... 

De trekking geschied door:  ……………………………………………………………………........... 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat, binnen de in de vergunning te vermelden termijn, een uitgewerkte rekening en 

verantwoording met toelichtende bescheiden, aan het bevoegd gezag zal worden overlegd. 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 
Plaats      dag   maand   jaar 
  
 
    
Handtekening      

 

 

Naam 
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Toelichting: 
 
1.  De opbrengst uit de loterij moet een algemeen belang dienen. 
2.  De vergunning moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de 

prijsbepaling zal geschieden. 
3.  Bij een prijzenpot met een gezamenlijke waarde van € 4.500 of meer dient de vergunning te worden 

aangevraagd bij de minister van Justitie: 
Ministerie van Justitie 
Directie Sanctie- en Preventiebeleid 
Projectbureau Kanspelen 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
Telefoon: 070 - 370 46 20 

4. De trekking moet ten overstaan van een notaris geschieden indien de gezamenlijke waarde van de 
prijzen meer dan € 4.500 bedraagt. Tot € 4.500 geschiedt de trekking ten overstaan van een in de 
vergunning aangewezen persoon. 

5.  De aan de deelnemers van de loterij in uitzicht gestelde prijzen, de eventueel voor rekening van de 
vergunninghouder te nemen loterijbelasting en de overige kosten, mogen tezamen niet hoger zijn dan 
50% van de waarde van de verkochte deelnemersbewijzen (loten). 


