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Jubileumloterij 100-jarige jubileum KVV Quick’20 te Oldenzaal 
 
Loterijregels 
 
Algemeen 
De loterij valt onder de wet op de Kansspelbelasting. De Kansspelautoriteit heeft een 
vergunning voor de jubileumloterij in het kader van het 100-jarige jubileum van KVV Quick’20 
te Oldenzaal verstrekt onder kenmerk 13582 op 10 oktober 2019. Bij deelname aan deze 
loterij gaat de deelnemer akkoord met de loterijregels, voorwaarden en spelregels van deze 
loterij. 
 
Opzet loterij 
Het doel van de loterij is de financiering van activiteiten ten behoeve van de viering van het 
100-jarige jubileum van de voetbalvereniging. De loterij bestaat uit 6 trekkingen in de periode 
januari t/m juni 2020. Er worden maximaal 5.000 loten uitgegeven. 
 
De loterij vervalt als de opbrengst voor de loterij minder dan 50% is dat afhankelijk is van het 
aantal verkochte loten. De organisatie van de loterij heeft het recht de loterij niet door te laten 
gaan indien er minder dan 2.500 loten worden verkocht. Als de loterij vervalt dan krijgen 
deelnemers hun volledige inleg teruggestort.  
De organisatie van de loterij is te allen tijde gerechtigd om de loterij bij onvoldoende 
opbrengst of om welke andere reden dan ook af te lasten. Deelnemers worden hiervan op de 
hoogte gesteld waarna financiële afwikkeling volgt zoals hiervoor beschreven.  
 
Informatieplicht deelnemer 
De deelnemer dient zorgt te dragen dat zijn gegevens zorgvuldig zijn ingevuld. Zonder de 
gevraagde gegevens kan de deelnemer mogelijk niet worden bereikt. 
 

Voorwaarden loterij 
 
Deelnemer 
Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en 
voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als 
meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, worden gewonnen prijzen niet uitgekeerd. 
 

Spelregels loterij 
 
Inleg 
De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt gecommuniceerd op het digitale en/of 
hardcopy (geprinte) lot en in diverse aanvullende documenten alsmede op de website van 
het 100-jarige jubileum van KVV Quick’20. De inleg bedraagt € 30 per jubileumlot waarmee 
de deelnemer alle (uitstaande) trekkingen meespeelt. 
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Deelname 
Een deelnemer neemt deel aan alle trekkingen van de loterij door het afgeven van een 
eenmalige machtiging. Uitsluitend na ontvangst van de betaling van de inleg wordt een 
lot(en) aan de deelnemer toegekend.  
 
Ieder lot is uniek met een lotnummer en naam. De deelnemer ontvangt zijn/haar lot(en) 
digitaal op het opgegeven e-mailadres (per mail) of in hardcopy (per post) op het opgegeven 
huisadres. De loten staan op naam en zijn niet overdraagbaar. Ieder lotnummer heeft gelijke 
kans. Een deelnemer kan met meerdere loten deelnemen.  
 
De loterij behoudt zich het recht voor niet tijdig ingediende verkochte formulieren, loten en/of 
niet goed leesbare of onvolledige machtigingen niet te verwerken. Indien er geen tijdige of 
volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en wordt de 
deelnemer uitgesloten bij de trekkingen en het verkrijgen van prijzen. Eventuele verkregen 
prijzen moeten worden terug gegeven aan de loterij.   
Indien de betaling via een afgegeven eenmalige machtiging tot automatische incasso niet tot 
stand komt, kan de loterij nogmaals trachten de inleg te incasseren, maar is daartoe niet 
verplicht.  
 
Trekking en prijsbepaling 
De loterij kent verschillende trekkingsmomenten. De trekkingsdata staan vermeld op het 
digitale en/of hardcopy (geprinte) lot en op de website www.100jaarquick20.nl van het 100-
jarige jubileum van KVV Quick’20. 
 
Het prijzenpakket per trekking van de loterij bestaat uit een hoofdprijs en diverse andere 
prijzen die op de website www.100jaarquick20.nl van het 100-jarige jubileum van KVV 
Quick’20 staan vermeld. Het getoonde prijzenpakket en de afbeeldingen geven zo goed 
mogelijk de te winnen prijzen weer maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
 
De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij de trekking handmatig, 
of met geautomatiseerde programmatuur plaatsvindt. Per trekking wordt door de notaris 
vastgesteld dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. Niet volledig 
betaalde loten of loten met gestorneerde betalingen zijn ongeldig en worden uitgesloten. De 
uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen dat door 
de notaris is vastgesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventueel foutief 
gepubliceerde, getoonde en/of verzonden uitslagen door de loterij. 
 
De prijzen worden getrokken op basis van de lotnummers. De notaris bepaalt de volgorde 
van de te trekken prijzen. De winnaar van een getrokken lot met bijbehorende prijs is degene 
die op het lot staat vermeld. Een (betaald) lotnummer speelt per trekking mee voor één prijs, 
na het winnen van een prijs speelt het lotnummer niet meer mee voor de resterende prijzen 
in de betreffende trekking. Alle (betaalde) lotnummers doen echter elke trekking mee 
waardoor er meerdere prijzen op een uniek lotnummer kunnen vallen gedurende de gehele 
periode van de loterij. 
 

http://www.100jaarquick20.nl/
http://www.100jaarquick20.nl/


3 
 

Toekenning en uitreiking prijzen 
De loterij maakt de prijswinnende lotnummers bekend op de website www.100jaarquick20.nl 
van het 100-jarige jubileum van KVV Quick’20. Prijswinnaars worden waar mogelijk 
persoonlijk per e-mail en/of telefoon (mits voldoende gegevens bekend zijn) geïnformeerd. 
Prijzen zijn opeisbaar tot uiterlijk 6 maanden nadat de trekking heeft plaatsgevonden. Daarna 
vervalt de prijs onherroepelijk aan de loterij. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
De overdracht van de prijzen vindt in overleg met de prijswinnaars plaats. Prijswinnaars 
moeten zich bij de uitreiking of overhandiging van de prijs kunnen legitimeren. De loterij zorgt 
voor tijdige uitreiking van de prijzen. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere 
prijzen. 
 
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting over de prijs wordt door de loterij voldaan. 
Overige eventuele kosten zijn voor rekening van de prijswinnaar(s). 
 
Publiciteit en promotionele activiteiten  
De organisatie is vrij om persoonsgegevens van prijswinnaars bekend te maken. 
Prijswinnaars kan tevens worden gevraagd om medewerking te verlenen aan redelijke, 
gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met de loterij. De 
prijswinnaars die hieraan medewerking verlenen hebben geen recht op een (financiële) 
vergoeding.  
 
Toezicht en wet- en regelgeving 
Toezicht op de loterij wordt verzorgd door notaris mr. P.B. Riteco van notariskantoor Riteco. 
De toezichthoudend notaris treedt op als bindend adviseur en is uitgesloten van deelname 
aan de loterij evenals de betrokken accountant(s). De notaris is gerechtigd om bij de trekking 
en bepaling van winnend(e) lot(en), bij constatering van onregelmatigheden of bij 
veronderstelling hiervan, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking 
te doen plaatsvinden. 
 
De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing. 
 
De geldende privacyregels worden in acht genomen. Uiterlijk 6 maanden na de laatste 
trekking op 13 juni 2020 worden alle (computer)bestanden gewist. 
 
Aansprakelijkheid 
De organisatie van de loterij is nimmer aansprakelijk voor ontstane vertragingen of fouten; 
noch door het internet, noch door de website, noch in het computersysteem, noch voor het 
zoekraken van (elektronische) formulieren of van de loten, noch voor het dubbel uitgeven 
van een lotnummer, noch bij de trekking, noch bij welke andere schade dan ook en/of 
gevolgen hiervan. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitdrukkelijk en volledig uitgesloten. 
Eveneens is schade door strafbare handelingen van derden uitgesloten, zoals hacken, 
diefstal, etc. 
 
Over de trekking, alsmede door de loterij gepubliceerde uitslagen, alsmede aan gedane 
druk-, zet- en typfouten, kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Correspondentie 
Correspondentie en vragen over de loterij: loterij100jaar@quick20.nl. 

http://www.100jaarquick20.nl/
mailto:loterij100jaar@quick20.nl

