
 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 

Verzenden aan: 
 

Gemeente Dronten 
t.a.v. af deling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid 
Postbus 100 
8250 AC Dronten 
 

Hierbij verzoek ik om vergunning tot het geven van een gelegenheid om mede 
te dingen naar prijzen of premies.  

 

 

1.AIAanvrager 

Naam     _________________________________________ 

Adres     _________________________________________ 

Postcode en woonplaats   _________________________________________ 

Burgerservicenummer   _________________________________________ 

Telefoon     _________________________________________ 

Email-adres    _________________________________________ 
 

Als u een verzoek doet namens een   

vereniging of stichting, welke?  _________________________________________ 

Naam     _________________________________________ 

Adres     _________________________________________ 

Postcode en plaats   _________________________________________ 

KvK-nummer    _________________________________________ 

 

 

2.aiKansspel 

Omschrijving bestemming opbrengst _________________________________________ 
(zo nodig op een afzonderlijk bij te  _________________________________________ 

voegen vel papier).   _________________________________________  

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

 

Hoeveel deelnemingsbewijzen wenst u te  

Verkopen?     _________________________________________ 

Wat is de prijs per deelnemingsbewijs? _________________________________________ 
 

N.B.: maximaal 50% van de opbrengst van de verkoop van loten mag bestemd worden voor 

de aanschaf van prijzen en het betalen van de onkosten.  

 

3. Specificatie van de prijzen en premies.  
23Hoofdprijzen afzonderlijk vermelden. 

Omschrijving Aantal Waarde 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ 

€  ______ 
€  ______ 
€  ______ 
€  ______ 
€  ______ 
€  ______ 
€  ______ 

 

 



 
 

 

4. Verkoop van de deelnemingsbewijzen 

A. Houdt u de verkoop van de deelnemings-   O  Ja, op ___________________________ 

12bewijzen op één dag?     O  Nee_____________________________ 

B. worden de deelnemingsbewijzen  in een   O  Ja, van_______Tot_________________ 

12tijdvak verkocht?     O   Nee 

O  Anders___________________________ 

12Indien de deelnemingsbewijzen niet op   ___________________________________ 

12één avond worden verkocht, welke zijn   ___________________________________ 

12dan de namen en adressen van de    ___________________________________ 

12personen bij wie de deelnemingsbewijzen   ___________________________________ 

12verkrijgbaar zijn     ___________________________________ 

 

5. Prijsbepaling  

A. Datum van de prijsbepaling?    __________________________________ 

B. Tijdstip van de prijsbepaling?    ___________________________________ 

C. Waar wordt de prijsbepaling gehouden?  ___________________________________ 

D. Onder wiens verantwoordelijkheid en    ___________________________________ 

12 toezicht zal de trekking / verloting /     ___________________________________ 

12 prijsbepaling plaats vinden?(adres     ___________________________________ 

12 vermelden)      Adres:______________________________ 

 

 

6. Bijzonderheden  

A. Hoe worden de prijzen verkregen?    ___________________________________ 

B. Tot welk bedrag zullen de prijzen worden   ___________________________________ 

12aangeschaft uit de opbrengst van het   ___________________________________ 

12kansspel?       ___________________________________ 

C. Hoe kunt u aannemelijk maken, dat de   ___________________________________ 

23onder 2B vermelde aantal     ___________________________________ 

23deelnemingsbewijzen werkelijk zal    ___________________________________ 

23worden verkocht?     ___________________________________ 

 

 

 

 
 
Datum ………………………………    Plaats ………………………… 
 
 
Handtekening: ……………………(aanvrager). 


