Word vriend
van onze club!
Speel mee in de VriendenLoterij voor

Ja

Naam

m/v*

Adres

, ik steun mijn club!

Postcode
Woonplaats

300823

E-mail
Bankrekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Geusselt Sport

Telefoonnummer
Datum

Ik speel mee met:

3 loten

2 loten

Veel gestelde vragen
1	Wat kost een Vriendenlot?
Een lot kost € 10,- per trekking. Er zijn
14 trekkingen per jaar. De inleg voor elk
lot wordt aan het eind van iedere maand
van uw rekening afgeschreven voor de
volgende speelronde.
2 Hoeveel geld gaat er naar mijn club?
	De helft van uw inleg gaat rechtstreeks
naar de clubkas.

1 lot

Handtekening
0332.0009

3 Wat kunt u winnen?
Uw mobiele nummer is uw lotnummer.
Hiermee maakt u elke maand kans op
een nieuw prijzenpakket met fantastische
geldprijzen, vakanties voor jou en je
vrienden, auto’s, TV’s en meer dan een
miljoen andere prijzen. Wint u een prijs?
Dan mag u ook een prijs aan uw vrienden
geven!
4	Hoe oud moet u zijn om mee te doen?
	Deelnemers moeten minimaal
18 jaar oud zijn.

5 Hoelang gaat u meespelen?
	Opzeggen kan op ieder gewenst moment.
De VriendenLoterij hanteert geen
opzegtermijn. Bel voor meer informatie
0900-300 1400 (10 cpm) of ga naar
www.vriendenloterij.nl/opzeggen.
6 Waar kunt u de uitslagen vinden?
Deelnemers aan de VriendenLoterij
kunnen de meest recente uitslagen 		
vinden op www.vriendenloterij.nl of via
hun persoonlijke pagina.

Stuur dit formulier zonder postzegel op naar:
VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam
Ik machtig hierbij de VriendenLoterij N.V. tot wederopzegging om de inleg per lot, per trekking (14 per jaar), van mijn
bovenstaande bankrekening af te schrijven. De inleg is maandelijks per trekking per lot € 10,-. Deelname houdt in:
aanvaarding van het deelnemersreglement, verkrijgbaar via www.vriendenloterij.nl of 0900-300 1400 (10cpm). Deelname
vanaf 18 jaar. Opzeggen kan op elk gewenst moment. Bel voor meer informatie 0900-300 1400 (10 cpm) of ga naar
www.vriendenloterij.nl/opzeggen. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder
nummer 5664428/10/DSP d.d. 17 december 2010.

