
Naam vergunninghouder:  
Nummer vergunning:   

Naam loterij:    

Vul deze bijlage per georganiseerde loterij in en voeg de bijlage(n) toe aan het 

formulier rekening en verantwoording. 

1. Bruto-opbrengst
Geef aan wat de  bruto-opbrengst is. De bruto-opbrengst is het aantal verkochte deelname-

bewijzen x de verkoopprijs.

Bruto-opbrengst:   €      (A)

2. Prijzen
Geef aan wat de kosten aan prijzen zijn voor het organiseren van de loterij. Neem hier de kosten 

op die u  daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit geldt ook voor de naturaprijzen. Neem dus niet de 

gesponsorde prijzen of producten verkregen van begunstigden mee in uw berekening.  

Geldprijzen:     €      

Naturaprijzen:   €      +

Totaal kosten prijzen:   €      (B)

 Bijlage specificaties 
 per loterij
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Geef hier aan wat de waarde aan uitgekeerde prijzen is inclusief kansspelbelas-

ting. Neem bij deze berekening de gesponsorde prijzen, producten verkregen 

van begunstigden of andere voordelen aan prijzen mee, gewaardeerd naar 

economische waarde. Bij deze berekening dient u de naturaprijzen eveneens te 

waarderen naar economische waarde. Tot slot vermeldt u het aandeel aan 

kansspelbelasting. 

Totaal uitgekeerde prijzen:  €    

Waarvan kansspelbelasting:  €    

3. Noodzakelijke kosten
Geef aan welke kosten u maakte voor de organisatie van de loterij. Als u voor een onderdeel geen 

kosten maakte, vul dan € 0 in.

Kansspelheffing:   €     

Leges vergunning:   €    

Huisvesting:    €    

Personeel:    €    

Reclame en werving:   €    

Provisie wederverkopers:  €    

Cadeaus aan deelnemers:  €       

Overige kosten (vul specificatie hierna in) 

Specificatie overige kosten

Geef aan welke kosten er nog meer zijn gemaakt voor de organisatie van de loterij. Indien 

onderstaande ruimte onvoldoende is, voeg dan een lijst aan kosten toe als bijlage bij dit 

formulier. 

  €    

  €    

  €    

  €    

  €    

Totaal noodzakelijke kosten:  €      (C)
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4. Verklaring
De vergunninghouder verklaart dat:

• de in deze bijlage vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevuld; en

• deze bijlage is gecontroleerd door een accountant als onderdeel van het formulier rekening en 

verantwoording

Volledige naam:  

Datum:   

Handtekening:  



Afzendgegevens Kansspelautoriteit

 Postbus 298

 2501 CG Den Haag

 www.kansspelautoriteit.nl
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