
Loterijreglement Stichting Wijchen Schaatst

Voor het houden van een loterij is door de gemeente Wijchen op 22 oktober 2018 aan de Stichting 
Wijchen Schaatst een vergunning met kenmerk Z/18/021912. 

Het volgende reglement is van toepassing:

1) De loterij wordt georganiseerd door Stichting Wijchen Schaatst, Emilia van Nassaustraat 20, 6602 
GW te Wijchen. 

2) Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers van de loterij. Met deelname aan de loterij gaan 
deelnemers automatisch akkoord met dit reglement. Deelnemers zijn derhalve gebonden aan dit 
reglement. 

3) Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. 
4) Er zijn in totaal 2500 loten gedrukt. 
5) De aankoopprijs van een lot is € 2,50. 
6) Opbrengst van de lotenverkoop komt ten goede de volgende goede doelen: ‘Organisatie Wijchen 

Schaatst 2020’ en ‘Kerstactie Voedselbank 2019’. 
7) De trekking vindt plaats op 6 januari 2019, om 17.30u, in het Wijchen Schaatst Café op de Markt in 

Wijchen. 
8) De trekking wordt verricht door P.  van Beek, notaris. 
9) Prijzen worden enkel getrokken uit de verkochte loten. Alle prijzen vallen dus gegarandeerd. 
10) De uitslag van de trekking wordt van 6 januari 2019 tot en met 6 februari 2019 gepubliceerd op de 

website www.wijchenschaatst.nl. 
11) Deelnemers met winnende loten dienen zich uiterlijk 6 februari 2019 te melden via 

info@wijchenschaatst.nl of via 06-52147633 . Deelnemers zullen na het melden geïnformeerd 
worden hoe en wanneer zij hun prijs kunnen ophalen. Bij het innen van de prijs dient het winnende 
lot te worden overlegd. 

12) De winnende loten vervallen na 6 februari 2019. Na die datum kunnen prijswinnaars geen aanspraak 
meer maken op een prijs. Prijzen die niet zijn opgeëist worden geretourneerd naar de schenker.  

13) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
14) Prijzen zijn niet ruilbaar of inwisselbaar voor geld. 
15) Stichting Wijchen Schaatst is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer 

voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
16) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Wijchen Schaatst. 
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