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Aanvraag om vergunning voor het organiseren van een kansspel als bedoeld in
artikel 3, lid 1, van de Wet op de kansspelen
Organisatie:
Naam vereniging

………………………………………………………………

Correspondentieadres

………………………………………………………………

Aantal leden/donateurs

………………………………………………………………

Functie aanvrager bij organisatie

………………………………………………………………

Aanvrager:
Naam en voorletters

………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

………………………………………………………………

Telefoon

………………………………………………………………

Doel of bestemming van de netto opbrengst van het kansspel :
…………………………………………………………………………………………………………………….…

□ loterij

Aard en opzet van het kansspel 1

□ rebus

□ tombola

Wijze waarop en tijdvak waarin de deelnemingsbewijzen in omloop worden gebracht :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal deelnemingsbewijzen: ………………

Prijs p/stuk: € …………

Op welke wijze kan aanvaardbaar worden gemaakt dat dit aantal wordt verkocht?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Gezamenlijke waarde van prijzen/premies: € …………
Plaats en tijdstip van de prijsbepaling : …………………….…………………………………………………

Wijze waarop de prijsbepaling zal geschieden: ………………..……………………………………………
Z.O.Z.
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Aankruisen waarvoor vergunning wordt gevraagd.

Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte

Bezoekadres:

Postadres:

bmo@hellendoorn.nl

Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal

Postbus 200

Tel: 0548-630 214

7440 AE Nijverdal
www.hellendoorn.nl

Prijsbepaling zal geschieden door: een notaris / een aangewezen persoon (Een van beide doorhalen )
Naam: ………………………………………………………………………………………………….………….
Adres: ……………………………………………..……… Postcode: …………………………………………
Woonplaats: ……………………….……………………..Telefoon: .…………………………………………
BEGROTING
Inkomsten

Uitgaven

__________deelnemingsbewijzen:
à € ____________

=

Prijzen en premies:
€ _____

a. in geld

€ _____

b. waarde der aan te kopen prijzen
Waarde van prijzen en premies
om niet verkregen

en premies
€ _____

c.

€ _____

waarde der om niet
verkregen prijzen en premie

€ _____

Voor eigen rekening te nemen
kansspelbelasting

€ _____

Provisie aan wederverkopers

€ _____

Overige uitgaven:

Totaal

€ _____

a. kosten van drukwerk

€ _____

b. _______________________

€ _____

c. _______________________

€ _____

d. _______________________

€ _____

Netto-opbrengst

€ _____

Totaal

€ _____

De ondergetekende verklaart dat hij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

(plaats)

(datum)

(handtekening)

Dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend
inleveren bij:
of opsturen naar:
Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte
Gemeente Hellendoorn
in het Huis voor Cultuur en Bestuur
Postbus 200
Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal
7440 AE Nijverdal

