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Deelnemersreglement SNL-Loterijen
De Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), statutair gevestigd te Tilburg
onder KvK-nummer 17229423, treedt op als rechthebbende en beheerder van de van
overheidswege verstrekte collectieve meerjarige vergunning voor te organiseren loterijen
door de volgende organisaties (verder te noemen als SNL-participanten):
• de Nationale Stichting Grote Clubactie, gevestigd te Tilburg met KvK-nummer
41095198;
• de Vereniging Scouting Nederland, gevestigd te Leusden met KvK-nummer 31024153;
• de Nationale Vereniging De Zonnebloem, gevestigd te Breda met KvK-nummer
40281159;
• de Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, gevestigd te Utrecht met KvKnummer 41178084.
De door SNL-participanten georganiseerde en in dit Deelnemersreglement benoemde
loterijen maken gemeenschappelijk gebruik van de door de Kansspelautoriteit op
6 december 2016 aan de stichting verleende vergunning voor het houden van loterijen
onder nummer 10293.

Maatschappelijk profiel
Onder de gezamenlijke vergunning organiseren en faciliteren de SNL-participanten
loterijen waarbij gezamenlijk tenminste 75% van de loterij-opbrengsten rechtstreeks ten
goede komt aan het door de loterij zelf gekozen goede doel of goede doelenorganisatie.
De aan de loterij deelnemende goede doelen(organisaties) zijn actief op het gebied van
cultuur, maatschappelijk welzijn, jeugd, sport en lichamelijke vorming en natuurbehoud.
Begunstigde goede doelen kunnen een bijdrage uit de opbrengst van de loterij ontvangen
nadat zij daartoe een overeenkomst met de betreffende SNL-participant hebben
gesloten. Van overheidswege wordt erop toegezien dat de SNL-loterij voldoet aan de
voorwaarden verbonden aan de vergunning tot het houden van loterijen.
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Contactgegevens
Stichting Samenwerkende Non-profit loterijen (SNL)
Apennijnenweg 16
5022 DV Tilburg
Telefoon: 013 - 4552825
Website: www.ssnl.nl
Email: info@ssnl.nl

Nationale Zonnebloemloterij

SupportActie Loterij

Zorgvlietstraat 491

Apennijnenweg 16

4834 NH Breda

5022 DV Tilburg

Telefoon: 076 - 5646464

Telefoon: 013 – 4552825

Website: www.zonnebloem.nl

Website: www.supportactie.nl

E-mail: dienstencentrum@zonnebloem.nl

E-mail: info@supportactie.nl

Jantje Beton Loterij

Grote Clubactie Loterij

Arthur van Schendelstraat 550

Apennijnenweg 16

3511 MH Utrecht

5022 DV Tilburg

Telefoon: 030 - 2427263

Telefoon: 013 – 4552825

Website: www.jantjebeton.nl/loterij

Website: www.clubactie.nl

E-mail: loterij@jantjebeton.nl

E-mail: info@clubactie.nl

Nationale Scouting Loterij
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
Telefoon: 033 - 4960911
Website: www.scoutingloterij.nl
E-mail: info@scouting.nl
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Artikel 1 Toepasselijkheid Deelnemersreglement
Dit Deelnemersreglement is van toepassing op de volgende door SNL-participanten
georganiseerde loterijen:
• Grote Clubactie Loterij (door Stichting Nationale Grote Clubactie), waarvan de
opbrengst ten goede komt aan deelnemende verenigingen en organisaties in sport,
cultuur en welzijn;
• Supportactie Loterij (door de Stichting Nationale Grote Clubactie), waarvan de
opbrengst ten goede komt aan deelnemende verenigingen en organisaties in sport,
cultuur en welzijn;
• Nationale Scouting Loterij (door Vereniging Scouting Nederland), waarvan de
opbrengst ten goede komt aan scoutinggroepen, Scouting Nederland en het Scouting
Nederland Fonds;
• Nationale Zonnebloemloterij (door Nationale Vereniging De Zonnebloem), waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de activiteiten van De Zonnebloem;
• De Jantje Beton Loterij (door Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton), waarvan
de opbrengst ten goede komt aan scholen en organisaties ten behoeve van
speelmogelijkheden voor kinderen.
De SNL-participant is individueel verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van de
relatie met de deelnemers en beneficianten van de eigen loterij. Dit Deelnemersreglement is van toepassing op de door de SNL-participant georganiseerde en
gefaciliteerde loterijen en de daarmee samenhangende relaties en overeenkomsten met
deelnemers en beneficianten.
Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen is dit Deelnemersreglement
van toepassing op elke deelname aan een door de SNL-participant georganiseerde loterij.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van SNL-loterijen.
Eventuele afwijkingen op dit Deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere
voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meer bepalingen in dit Deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van het Deelnemersreglement volledig
van kracht.
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Artikel 2 Voorwaarden deelname
Deelname aan de loterijen van SNL 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 een loterij van SNL heeft deelgenomen worden eventueel
gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 3 Inleg
De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt door de SNL-loterij gecommuniceerd op
het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de
website van de individuele SNL-loterijen.

Artikel 4 Deelname
Een deelnemer kan deelnemen aan een SNL-loterij door het contant of giraal betalen van
de inleg of door het afgeven van een eenmalige of doorlopende girale machtiging. De
SNL-loterij geeft in haar publicaties en communicatie duidelijk aan welke
deelnamevorm(en) op de individuele loterij van toepassing is of zijn.
Deelnemers kunnen met meerdere loten per loterij en aan meerdere SNL-loterijen
deelnemen.
Bij contante betaling ontvangen deelnemers ter plekke hun lot of loten. Het is aan de
deelnemer om te controleren of er op het deelnamebewijs een volledig lotnummer is
vermeld.
Bij een afgegeven machtiging kent de SNL-loterij een uniek lotnummer toe. Dit
lotnummer wordt per email bekend gemaakt of via het bankafschrift dat de deelnemer
van zijn eigen bank ontvangt in het kader van de loterij-inleg. De bevestiging van
afschrijving geldt als een bevestiging van deelname. De SNL-loterij behoudt zich het
recht voor niet goed leesbare of onvolledige machtigingen niet te verwerken.
Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaats gevonden vervalt het recht op
deelname en het verkrijgen van een prijs.
Indien de betaling via een afgegeven machtiging tot automatische incasso niet tot stand
komt, kan de SNL-loterij nogmaals trachten de inleg te incasseren, maar is daartoe niet
verplicht
Indien en voor zover van toepassing, is het incassomoment van eenmalige en
doorlopende machtigingen gekoppeld aan het moment van trekking; de SNL-loterij
draagt zorg voor tijdige incasso waardoor deelname is verzekerd (behoudens
storneringen).
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Nationale Scouting
Loterij
Jantje Beton
Loterij

Nationale
Zonnebloem Loterij

Deelname

Toekenning uniek lotnummer

Contant

6-cijferig lotnummer staat op lot

Contant

8-cijferig lotnummer staat op lot

Giraal via verstrekte

8-cijferig lotnummer

automatische incasso

bekend via bankafschrift

Contant
Giraal via iDeal

10 karakters lotnummer
(3 letters, 7 cijfers) staat op lot
10 karakters lotnummer
(3 letters, 7 cijfers) bekend via email

Giraal via verstrekte

10 karakters lotnummer

automatische incasso

(3 letters, 7 cijfers) bekend via email

Contant

7-cijferig lotnummer staat op lot

Giraal via verstrekte

7-cijferig nummer bekend via

automatische incasso

bankafschrift

SupportActie

Giraal via verstrekte

7-cijferig nummer bekend via

Loterij

automatische incasso

bankafschrift

Grote Clubactie
Loterij

Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik
van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit Deelnemersreglement.
Medewerkers van SNL, medewerkers van SNL-participanten en/of medewerkers van de
door deze organisaties ingehuurde externe partijen die direct betrokken zijn bij de
uitvoering van de loterijen zijn uitgesloten van deelname.
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Artikel 5 Trekking en prijsbepaling
SNL-loterijen kennen verschillende trekkingsmomenten, de trekkingsdata worden bekend
gemaakt op de website van de betreffende SNL-loterijen.
Het prijzenpakket van een SNL-loterij bestaat uit een hoofdprijs en diverse andere
prijzen, in natura of in geld. Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking,
bekend gemaakt via de website van de betreffende SNL-loterij.

Nationale Scouting
Loterij
Jantje Beton
Loterij
Nationale
Zonnebloem Loterij
Grote Clubactie
Loterij
SupportActie
Loterij

Trekking

Prijs

December

Prijzen in natura

December

Prijzen in natura

Oktober

Prijzen in geld

December
Binnen 10 dagen
na afloop van elk
kwartaal

Prijsbepaling
Handmatig met
bussen
Handmatig met
bussen
Handmatig met
bussen

Prijzen in natura en

Met behulp van

geld

computer

Prijzen in natura en

Met behulp van

geld

computer

De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij de trekking of
handmatig, of met geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur plaatsvindt.
Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van
gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden
betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met
bijbehorende prijzen. Voor de prijsbepaling die met behulp van bussen plaatsvindt
worden voor de hoofdprijzen een cijfer uit alle bussen getrokken (heel lotnummer).
Door cijfers te trekken uit de daarmee corresponderende bussen worden prijzen op
eindcijfers bepaalt.
De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen zijn toegekend aan de lotnummers. De
notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen
Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een
definitieve betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is
geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden nadat de trekking heeft plaats
gevonden.

7

De SNL-loterij maakt de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar
website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te
informeren. Deelnemers met een prijswinnend lotnummer kunnen zich melden bij de
betreffende SNL-loterij; op het lot en op de website staat vermeld op welke manier de
deelnemer zijn prijs kan opeisen.
Prijzen in natura worden in overleg met de winnaar uitgereikt. Geldprijzen worden
bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van
prijzen zal de deelnemer zijn gegevens kenbaar moeten maken aan de SNL-loterij.
Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet
plaats. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Het
risico van verloren gegane deelnemersbewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van
de deelnemer berust bij de deelnemer; prijzen worden niet uitgereikt in geval van
verloren gegane deelnamebewijzen.
Met uitzondering van de hoofdprijs van de Grote Clubactie neemt de SNL-loterij de
kansspelbelasting voor haar rekening in het geval van een prijs waarover
kansspelbelasting moet worden afgedragen.
In het geval van de hoofdprijs van de Grote Clubactie brengt de Grote Clubactie de af te
dragen kansspelbelasting in mindering op het bedrag van de uit te keren prijs. Uiterlijk in
de maand na de trekkingsmaand doet de Grote Clubactie aangifte kansspelbelasting bij
de Belastingdienst en wordt de kansspelbelasting op aangifte betaald. Later vindt dan
uitkering van de hoofdprijs minus de kansspelbelasting plaats.

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst
De SNL-participanten organiseren en faciliteren loterijen waarbij tenminste 75% van de
loterij-opbrengsten rechtstreeks ten goede komt aan het door de loterij zelf gekozen
goede doel, goede doelenorganisatie of beneficianten. Voor de wijze waarop de
afdrachten plaats vinden wordt verwezen naar het Financieel Reglement SNL.

Artikel 8 Beëindiging deelname
Bij contante betaling en eenmalige machtiging blijft deelname beperkt tot de trekking
waarvoor de inleg is betaald. Indien deelnemer een doorlopende machtiging tot
automatische incasso heeft afgegeven kan beëindiging van deelname plaats vinden door
de betreffende SNL-loterij daarvan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen en
daarbij gebruik te maken van de op pagina 2 in dit Deelnemersreglement opgenomen
contactgegevens. Opzegging houdt tevens in dat de verstrekte incassomachtiging wordt
beëindigd.
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Artikel 9 Klachten
Klachten over een SNL-loterij kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de SNLparticipant die de betreffende loterij organiseert. Voor de contactgegevens wordt
verwezen naar pagina 2 van dit Deelnemersreglement.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens
In het kader van de deelname door een deelnemer aan één van de SNL-loterijen
verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. De SNL-loterijen zullen deze
persoonsgegevens verwerken en bewaren met inachtneming van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke
toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Namen van deelnemers en hun
adresgegevens zijn wel beschikbaar voor de door de deelnemer aangewezen begunstigde
goede doelenorganisatie.
Met het deelnemen aan een van de SNL-loterijen verklaart de deelnemer zich akkoord
dat de betreffende loterij zijn persoonsgegevens mag verwerken, bewaren, zelf mag
gebruiken, en mag doorgeven aan de door de deelnemer aangewezen goede
doelenorganisatie in het kader van eigen fondsenwerving en informatieverstrekking. De
door de deelnemer aangewezen begunstigde goede doelenorganisatie mag slechts met
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer zijn persoonsgegevens
bekendmaken aan een derde.
Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde
gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de
betreffende SNL-loterij. De organisatie van de betreffende SNL-loterij zal de terecht te
wijzigen gegevens aanpassen. De aldus aangepaste gegevens zijn voor het eerst van
kracht bij de eerstvolgende loterijtrekking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
SNL is namens de SNL-loterijen de aanvrager en beheerder van de door de
Kansspelautoriteit aan SNL verleende vergunning voor het houden van loterijen door de
SNL-participanten. Daarmee is SNL verantwoordelijk voor het (laten) voldoen aan de
vergunningvereisten en kan door de vergunningverlener aansprakelijk worden gesteld
indien door een of meerdere SNL-participanten niet aan deze vereisten is of wordt
voldaan.
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Overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van SNL wordt de SNLparticipant waarvan is vastgesteld dat door deze organisatie niet aan de
vergunningvereisten is voldaan, aansprakelijk gesteld voor
- de directe schade voor deelnemers aan de betreffende SNL-loterij
en
- de directe schade voor SNL-participanten als gevolg van het intrekken of anderszins
geen gebruik kunnen maken van de vergunning.
Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door de SNL en/of door SNLparticpanten ingeschakelde derde(n).

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie
De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de
deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda,
tenzij de betreffende organisator van de SNL-loterij zou besluiten de ten aanzien van de
deelnemer (mede) bevoegde rechter te benaderen.

Bijzondere bepalingen
Waar dit Deelnemersreglement de individuele SNL-loterij vrijheid biedt om te kiezen,
bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) de wijze waarop winnaars worden geïnformeerd,
wordt verwezen naar de publicaties op de website van de betreffende SNL-loterij. In die
zin vormen de teksten van die publicaties een nadere specifieke invulling van dit
Deelnemersreglement.
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