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Vergunningen, Toezicht en Belastingen 

Aanvraag kansspelvergunning 
 

Lever dit formulier in bij de receptie in het gemeentehuis, of stuur het naar: Gemeente Texel, Postbus 200, 

1790 AE  DEN BURG, of per email: gemeente@texel.nl. 

Heeft u nog vragen? neem contact op met de gemeente, telefoon 14 0222. 

 

Invullen in blokletters met blauwe of zwarte pen. 

1. Gegevens aanvrager 

Naam organisatie   

Naam en voorletters contactpersoon  

Functie contactpersoon  

Telefoon overdag  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

E-mail  

Website (optioneel)  

2. Soort kansspel 

 Loterij (ga door naar 3)  Prijsvraag (ga door naar 5)  Bingo (ga door naar 6) 

Doel van de netto-opbrengst   

3. Loterij 

Startdatum verkoop loten  

Einddatum verkoop loten  

Aantal loten  

Prijs per lot  

Hoe wordt aangetoond dat dit aantal is 

verkocht? 
 

Totale waarde prijzen en/of premies  

Zijn er prijzen van € 454,= of hoger  Nee  Ja, hoeveel? 

Hoe worden loten verspreid?  

(bijv. huis aan huis)  
 

Datum en tijdstip prijsbepaling  

Adres prijsbepaling  

Persoon die de prijsbepaling doet  

Bij een totale prijzen- en premiewaarde tot € 4.500,=  is vergunning van de gemeente nodig. Is de waarde hoger, dan is 

vergunning nodig van de minister van Justitie. 

Bij een totale prijzen- en premiewaarde tot € 4.500,= kan de trekking door een willekeurig persoon gebeuren. Is de waarde 

hoger, dan mag de trekking alleen plaatsvinden onder toezicht van een notaris.   
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4. Begroting/schatting 

Inkomsten Uitgaven 

Opbrengst loten € Prijzen en premies in geld € 

Waarde prijzen/premies van derden  € Waarde prijzen/premies van derden  € 

  Waarde aan te kopen prijzen/premies € 

  Kansspelbelasting € 

  Provisie aan wederverkopers € 

  Overige kosten, zoals drukwerk € 

  Netto opbrengst € 

Totale inkomsten € Totale uitgaven € 

De afdracht aan het gekozen doel (=netto opbrengst) moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen. 

De waarde van de prijzen die zijn gekregen van derden, moeten bij de inkomsten èn bij de uitkomsten worden vermeld.   

5. Prijsvraag 

Aard van de prijsvraag (bijv. slagzin)  

Totale waarde prijzen en/of premies  

Het organiseren van een prijsvraag is geheel vrij – er worden dus ook geen regels gesteld voor de samenstelling van de jury – 

mits de totale waarde van de uit te keren prijzen niet meer bedraagt dan € 2.300,=  

6. Bingo 

Datum van de bingo  

Plaats van de bingo  

Bingo mag uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging die tenminste drie jaar bestaat. De waarde van de prijzen mag 

per spelronde niet meer bedragen dan € 350,= en per bijeenkomst niet meer dan € 1.400,=. De bingo moet georganiseerd 

worden ten bate van het algemeen belang. De bingo moet uiterlijk 14 dagen van tevoren aangemeld worden bij de gemeente. 

7. Ondertekening 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 

Datum  Ondertekening 

 

 
 

 

 
 
 

 

In te vullen door de gemeente 

Datum ontvangst Naam baliemedewerker Paraaf 
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