Aanvraag voor het organiseren van een
klein kansspel
Stuur het ingevulde formulier op naar: gemeente@horstaandemaas.nl
of
Post
Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst

Inleveren
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Omgeving, cluster APV /
bijzondere wetten. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 16:00 uur op
telefoonnummer (077) 477 9777.

Aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen voor het houden van een klein
kansspel. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn:
 bingo
 kienen (andere vorm van bingo)
 een tombola (loterij met kleine cadeaus in plaats van geld)
 vogelpiekspel (lijkt op darts)
 rad van fortuin
 rad van avontuur

Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam en voornamen:
Functie in de vereniging:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Gegevens over de vereniging/stichting
Naam vereniging/stichting:
Adres vereniging/stichting:
Postcode en plaats vereniging/stichting:
Nummer Kamer van Koophandel:
Oprichtingsdatum:

Gegevens over het kansspel
Soort kansspel
☐ Bingo/kienen
☐ Rad van Avontuur
☐ Anders, te weten:
Datum bijeenkomst:
Tussen welke tijdstippen houdt u de bijeenkomst? Van
Waar wordt de bijeenkomst gehouden (adres)?
Hoeveel bezoekers worden verwacht?:
Vraagt u entreegeld?
☐ Ja, namelijk:
☐ Nee
Waar is de opbrengst van het kansspel voor bestemd?

Gegevens over het prijzenpakket
Wat zijn de kosten per lot / kaart?
Waaruit bestaan de prijzen?
Hoeveel spelrondes zijn er?
Wat is de waarde van de prijzen per spelronde?
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uur tot

uur.

Hoe groot is de gezamenlijke waarde van de prijzen?

Onkosten
Kosten voor drukwerk of advertenties e.d.
Kosten zaalhuur:
Diversen:

Voorwaarden
Bij het bedrijfsmatig organiseren van een bingo of ander klein kansspel gelden er voorwaarden. Van
bedrijfsmatig aanbod is sprake als op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt geboden tot
deelname, bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree of adverteren. De voorwaarden
zijn:
 Het kleine kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn gemeld bij de burgemeester en
wethouders, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine kansspel verbieden en/of eisen
stellen;
 De organisator moet een Nederlandse vereniging (of stichting die zich materieel nauwelijks
onderscheidt van een verenging) zijn die minstens drie jaar bestaat;
 De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat
doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen);
 De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan
400 euro per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer
bedragen dan 1.550 euro per bijeenkomst.

In besloten kring
Bovenstaande voorwaarden gelden niet als de bingo of het vergelijkbare spel in besloten kring plaatsvindt.
Denk bij besloten kring aan een bingo in huiselijke kring of in het verzorgingshuis, waarbij alleen de
bewoners van het huis mee mogen doen.
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Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik dit aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld:
Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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