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• De jubileumloterij wordt georganiseerd door Stichting Vense Evenementen namens  

v.v. de Moeraskwaakers, secretarieel gevestigd op Gabriëlstraat 13, 5916 SV in 

Venlo (hierna te noemen: “de stichting”). 

• De loterij zal plaatsvinden binnen de door de Nederlandse Kansspelautoriteit 

gestelde kaders.  

De vergunning met vergunningnummer 10918, datum 11 augustus 2017 verleend 

aan de stichting en is op verzoek in te zien via onderstaande contactgegevens. 

• Door het kopen van één of meerdere loten, verklaren de deelnemers zich akkoord 

met de toepasselijkheid van dit reglement. 

• Deelname aan de loterij staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, tevens is deelname toegestaan aan 

rechtspersonen. Ook de leden van de stichting en v.v. de Moeraskwaakers mogen meespelen met de loterij.  

• Er is geen maximum gesteld aan het aantal loten per persoon. 

• De stichting is niet aansprakelijk voor nadelen voor deelnemers die ontstaan door het niet opvolgen van de in dit reglement 

vastgelegde voorschriften. 

• Loten zullen, zolang de voorraad strekt, te koop zijn vanaf 1 oktober 2017 tot en met 9 maart 2018. 

• Tevens zullen de loten huis aan huis verkocht worden in ’t Ven en omstreken. De organiserende stichting behoudt zich het 

recht om de verkoopdata en -acties naar eigen oordeel en inzicht aan te passen en tevens extra verkoopmomenten te 

realiseren, indien dit de verkoop van loten ten goede kan komen.  

• De oplage van het aantal loten bedraagt 1.500 stuks à € 11,00 (nominale waarde) per lot, contant te voldoen in 1 termijn,  

te weten direct bij aanschaf. 

• De loten worden genummerd van 1001 t/m 2500. Ongeacht de vraag naar loten, zullen er tussentijds géén extra loten meer 

gedrukt worden. 

• Het prijzenpakket van de loterij bestaat enkel uit goederen en waardebonnen (géén geldprijzen), de stichting neemt de 

eventueel te betalen kansspelbelasting voor haar rekening. Het volledige prijzenpakket is te vinden op 

www.venseevenementen.nl en www.moeraskwaakers.nl, evenals op de achterzijde van de loten en in diverse PR-uitingen.  

• Opbrengst van de lotenverkoop zal, na aftrek van kosten en betaling van kansspelbelasting, geheel ten goede komen aan 

v.v. de Moeraskwaakers in het algemeen en de financiering van haar jubileumactiviteiten in het bijzonder. 

• Niet verkochte lotnummers zullen niet worden meegenomen in de trekking. Alle prijzen zullen dus sowieso vallen en wel op 

daadwerkelijk verkochte loten. 

• De trekking zal plaatsvinden op zondag 11 maart 2018, deze zal worden verricht onder toezicht van notaris de heer mr. 

R.J.H. Martens van Rivierdael Netwerk Notarissen te Venlo. 

• De trekkingsvolgende is van prijs nr. 47 naar prijs nr. 1, dit wil zeggen dat de hoofdprijs als laatste getrokken zal worden. 

• Maximaal één prijs per verkocht lot en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

• Bij ontvangst van de prijs ondertekent de winnaar een ontvangstbevestiging. 

• De winnende lotnummers zullen in de dagen na trekking via diverse media kenbaar worden gemaakt. Digitaal zal dit 

gebeuren op de website en via de facebook-pagina van de stichting en v.v. de Moeraskwaakers. Op de trekkingsdag wordt 

alleen getrokken uit de loten die verkocht zijn.  

• Eigenaars van de winnende lotnummers worden geacht zich zo spoedig mogelijk te melden bij de organiserende stichting 

via onderstaande contactgegevens. Prijswinnaars worden geacht mee te werken aan een mogelijk promotionele uitreiking 

van prijzen die op verzoek van de prijzensponsor of de stichting kan plaatsvinden. 

• Prijzen blijven 1 jaar na trekking opeisbaar door degene welke het originele winnende lot kan laten zien.  Daarna zal de prijs 

ten goede komen aan de stichting of v.v. de Moeraskwaakers. 

• De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 

• De afgebeelde prijzen zijn richtinggevend, de werkelijke prijs kan afwijken van de afgebeelde prijs. 

• De stichting, noch v.v. de Moeraskwaakers is aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en 

uitgifte van prijzen in natura. 

• Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting. 

• Druk- en typefouten zijn, in zowel reglement als overige communicatie, onder voorbehoud.  

 

Namens de Loterijcommissie,  

John Timmermans 

loterij@venseevenementen.nl  

 

Venlo, 12 oktober 2017 

 


