
  



REGLEMENT LOTERIJ “HET DAK ERAF” 

De opbrengst van deze loterij is voor de renovatie van het dak van het ‘Phileutonia’- gebouw. De 

loterij kent twee trekkingsdata: 19 april en 24 mei 2013,  beiden om 20.00 uur. 

De trekkingen worden verricht door Mr. L.T.M. Spoormakers, notaris te Helmond in het 

verenigingsgebouw van “Phileutonia”, Kanaaldijk nw 27b, Helmond. 

Het aantal loten dat maximaal wordt uitgegeven is duizend (1.000). 

De prijs van een lot bedraagt € 50,=. Dit bedrag dient door de koper ineens te worden voldaan. Na 

ontvangst van de betaling wordt het lot aan de koper overhandigd. Betaling kan: contant, per bank 

of middels een eenmalige machtiging. Niet volledig betaalde loten doen niet mee aan de trekkingen. 

Prijzen per trekking: € 1.000,=, € 450,=, € 300,=, €200,=, € 150,=, €100,=.  

Tijdens de tweede en laatste trekking vindt tevens de trekking plaats van de 

   hoofdprijs van € 10.000,=.  

Ieder lot speelt mee in beide trekkingen.  

Loten zijn door koper overdraagbaar aan derden. Minimale leeftijd voor deelname 18 jaar. 

Start verkoop loten op 25 november 2012. Sluiting verkoop op 23 mei 2013 of bij verkoop van de 

1.000 loten. 

Kansspelbelasting is voor rekening van KSH Phileutonia zodat prijzen netto uitgekeerd worden. 

Voor nadere informatie en/of bestelling van loten kunt u zich richten tot: KSH Phileutonia,  

Kanaaldijk nw 27b  of loterij@phileutonia.nl. 

Kansspelvergunning nr. 7389 afgegeven d.d. 15 november 2012 door de Kansspelautoriteit. 

 

INSCHRIJVING (formulier voor koper) naam verkoper: ……………………………………. 

GEGEVENS KOPER 

Naam: …………………………………………………….. e-mailadres:  ……………………………………………. 

Adres/postcode: ……………………………………………………….. Tel:......................................... 

Aantal loten:…………………………… 

Betalingswijze: contant/machtiging/bank ING 6299264  

Verkoper voor ontvangst van formulier  Verkoper voor ontvangst van contant 

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

Na ontvangst van uw betaling neemt de organisatie contact op voor het overhandigen van 

de loten. 

 

INSCHRIJVING (formulier voor verkoper) Naam verkoper……………………………………………… 

GEGEVENS KOPER 

Naam: …………………………………………………….. e-mailadres:……………………………………………… 

Adres/postcode: ……………………………………………………….. Tel: ......................................... 

Aantal loten: ……………………………  Totaal bedrag: €………….. 

Betalingswijze: contant/machtiging/ bank ING 6299264  

Akkoord koper:  Voor ontvangst contant: verkoper 

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

Na ontvangst van uw betaling neemt de organisatie/verkoper contact op voor het 

overhandigen van de loten. Bij het overhandigen van de loten verzoeken wij u hiervoor 

onderstaand te tekenen. 

Voor ontvangst van ……… loten 
Akkoord 

 
 
 
Machtiging indien geen contante verkoop of bankoverschrijving 
 
Ondergetekende verleent hierbij eenmalig machtiging aan: 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia, Kanaaldijk nw 27b, te Helmond, KvK 40235521 
Om inzake levering van ……. lot(en) a € 50,= eenmalig een bedrag van € …………. af te 

schrijven van: 

Bankrekeningnummer: ……………………………………..  

t.n.v. Mevr/Dhr …………………………………………………. te …………………………………………………….. 

Naam bank: …………………………………….. Plaats bank…………………………….. 

Handtekening  Datum 

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

mailto:loterij@phileutonia.nl

