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Aanvraagformulier voor klein kansspel 
 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van de benodigde en volledige bijlagen, die tijdig zijn 
ontvangen worden in behandeling genomen. Dit formulier moet u minstens 6 weken van te voren indienen.  
Postadres: Burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede, T.a.v. afdeling Dienstverlening, Karel de Grotestraat 

30, 3962 CL Wijk bij Duurstede . 

 

Gegevens aanvrager 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:……………………………......... ....... Woonplaats:…………………………………………………... 

Geboortedatum: ............................................. 

Telefoonnummer thuis:………………………… werk:...................................  

Mobiel beschikbaar tijdens het klein kansspel:................................ 

 
Organisatie: 
Naam organisatie: .............................................................. 

Correspondentieadres: ...................................................... 

............................................................................................. 

Aantal leden/donateurs: ...................................................... 

Oprichtingsdatum: .............................................................. 

Heeft de organisatie statuten en/of reglementen    nee  ja (bijlage) 

Functie van de aanvrager in de organisatie:.................................................................................................... 

 
Gegevens klein kansspel 
Naam klein kansspel:.................................................................... 

Datum:................................................................             Locatie:.................................................................... 

Tijdstip van trekking :................................................................................. 

Omschrijving klein kansspel 

 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

...................................................... 

 

 
Doel of bestemming van de netto-opbrengst klein kansspel 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
Wijze waarop, eventueel tijdvak waarin, de deelnemingsbewijzen in omloop worden gebracht: 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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Aantal deelnemingsbewijzen:.................................. 

Eenheidsprijs van de deelnemingsbewijzen:  € .................................... 

Op welke wijze kan aanvaardbaar worden gemaakt dat dit aantal wordt verkocht? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

Hoe worden de prijzen toegekend? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

Ten overstaan van wie (naam notaris) zal de trekking gebeuren? 

Naam en voorletter: ........................................................................................................................................ 

Postcode en woonplaats: ............................................................................................................................... 

 

Op welk bedrag worden de totale onkosten geschat? 

Prijzen en premies: € ................................................ 

Overige onkosten: € ................................................. 

De totale - onkosten - zijnde de prijzen en premies, de eventueel voor rekening van de vergunninghouder te nemen 
kansspelbelasting en de overige kosten mogen tezamen geen verdere uitgaven vorderen dan 50% van de nominale 
waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen, met dien verstande dat de prijzen en premies, inclusief de om niet 
verkregen prijzen en premies, gerekend naar de gangbare verkoopwaarde daarvan, tezamen geen hogere waarde 
mogen hebben dan 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen. 

 
 

Ondertekening 

Door het ondertekenen van dit formulier bent u bekend met het feit dat een aanvraag voor een vergunning 
voor een klein kansspel kosten met zich mee brengt, die de gemeente bij u in rekening zal brengen. 
Met het ondertekenen verklaart u alle informatie naar waarheid ingevuld te hebben zoals deze zal plaats-
vinden bij het klein kansspel. Wijzigingen in de verstrekte informatie dient u zo spoedig mogelijk door te 
geven.  
 
Datum aanvraag: 

Plaats: 

Handtekening: 

 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van alle benodigde en volledige bijlagen, die tijdig 
zijn ontvangen worden in behandeling genomen. Dit formulier moet u minstens 6 weken van te voren indienen. 
Postadres: Burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede, T.a.v. afdeling Dienstverlening, Karel de Grotestraat 
30, 3962 CL Wijk bij Duurstede 
 
Aan de informatie van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente behoudt zich het recht om 
de informatie aan te passen.
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Rekening en verantwoording 

 
Van: 

Adres: 

Betreffende het kansspel waarvoor door het college van de Gemeente Wijk bij Duurstede vergunning is 

verleend bij besluit van: 

Kenmerknummer: 

Inkomsten  Uitgaven  

Verkochte deelnemingsbewijzen: 

.............stuks à € .............. 

€ Prijzen en premies 

- in geld uitgekeerd 
- waarde van de aangekochte 

prijzen en premies 
- waarde van de om niet verkre-

gen prijzen en premies 

 

€ 
€ 
 
€ 

Waarde prijzen en premies: 

- om niet verkregen prijzen en 
premies 

- gevallen op onverkochte deel-
nemingsbewijzen 

- niet-afgehaalde prijzen en pre-
mies 

 

€ 
 
€ 
 
€ 

Voor eigen rekening genomen kans-

spelbelasting 

€ 

Opbrengst verkoop trekkingslijsten € Provisie aan wederverkopers € 

Andere inkomsten € Overige uitgaven: 

- kosten van drukwerk 
- reclamekosten 
- portokosten 
- kosten i.v.m. prijsbepaling 
- diversen 

 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
 

    

  Netto opbrengst € 

Totaal € Totaal € 

 
De prijsbepaling heeft plaatsgevonden op 

Ten overstaan van ................................................................wonende te ...................................................... 

De netto-opbrengst is c.q. wordt als volgt besteed: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
Ondergetekende verklaart dat de bijgevoegde bescheiden betrekking hebben op de bovenstaande reke-
ning en verantwoording en dat hij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft ingevuld. 
 
Naam:        Handtekening: 

Plaats: 


