
Reglement loterij zilververschieting, Cloveniersgilde Sint Bavo 2019 
 
Artikel 1. Organisatie 
1. Cloveniersgilde Sint Bavo, Sint Bavostraat 58c , 4891CJ, Rijsbergen organiseert de loterij  
Zilververschieting 2019 
2. De afdracht wordt aangewend ten behoeve van restauratie van het Gilde vaandel 
 
Artikel 2. Voorschriften voor deelname 
1. Deelname staat open voor alle natuurlijke personen van 16 jaar en ouder. Ook staat deelname  
open voor rechtspersonen. 
2. Degene die deelneemt aan de loterij Zilververschieting 2019 is gebonden aan de bepalingen van  
dit reglement, telkens in de laatste gewijzigde versie daarvan. Een exemplaar van dit reglement, in  
zijn geldende vorm, is te vinden op www.gildesintbavo.nl en is aanwezig gedurende de duur van de  
loterij op locatie in clublokaal de “Snaphaan”te Rijsbergen. 
3. Cloveniersgilde Sint Bavo is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer  
voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgestelde voorschriften. 
 
Artikel 3. Speelwijze 
1. De deelnemer aan de loterij Zilververschieting 2019 dingt op een in dit reglement voorziene  
wijze mee naar de prijzen van deze loterij, zoals beschreven in artikel 8 van dit reglement. 
2. Men speelt mee door een of meerdere lot(en) te kopen voor de prijs van één euro per lot,  
uitgegeven door Cloveniersgilde Sint Bavo. 
3. Er zijn 500 loten, genummerd van 001 tot en met 500 
3. Er worden geen persoonlijke gegevens genoteerd en het lot staat niet op naam van de deelnemer. 
 
Artikel 4. Speelgeheimen 
1. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming  
aan een derde of derden bekend worden gemaakt. 
 
Artikel 5. Beëindiging deelname 
1. Eenmaal aangeschafte loten worden niet teruggenomen of gerestitueerd 
 
Artikel 6. Inleg 
1. Er is geen minimum gesteld aan het aantal loten die gekocht kunnen worden door een deelnemer. 
2. Er kunnen maximaal 500 loten, indien nog beschikbaar, worden gekocht door een deelnemer. 
 
Artikel 7. Winnend lotnummer 
1. Om de winnende loten  te bepalen wordt er door een lid van de overheid  van het Cloveniersgilde 
Sint Bavo een lot getrokken op maandag 28 oktober 2019 om 21.00 uur in clublokaal de “Snaphaan”, 
Sint Bavostraat 58c te Rijsbergen onder toeziend oog van één of meerdere bestuursleden van  
Cloveniersgilde Sint Bavo. 
 
Artikel 8. Prijzenpakket 
1. De trekking van het eerste lot zal een prijs vertegenwoordigen van 50 (vijftig) euro 
2. De trekking van het tweede lot zal een prijs vertegenwoordigen van 30 (dertig) euro 
3. Men dient ten allen tijde het originele gekochte lot met het winnende nummer te overhandigen  
om aanspraak te kunnen maken op de prijs. 
4. Per lotnummer kan niet meer dan één prijs vallen 
 
  



Artikel 9. Duur, bericht aan deelnemers, uitkering 
1. De prijzen worden direct uitbetaald indien de deelnemer met het winnende lot aanwezig is 
2. De prijzen worden cash uitbetaald 
3. Het winnende lotnummer blijft geldig tot en met 31 december 2019, indien het lotnummer niet  
geint wordt voor deze datum zal het daarbij behorende prijzengeld vervallen en toebedeeld worden  
aan Cloveniersgilde Sint Bavo. 
4. De loterij is actief van 22 september 2019, 09.00 uur en sluit op 28 oktober 2019 19..00 uur. 
5. Niet verkochte loten doen niet mee in de trekking. 
6. De uitslag van de loterij wordt kenbaar gemaakt op de website www.gildesintbavo.nl en in de  
Zundertse Bode. 
7. Uitslagen worden maximaal twee weken na de trekking kenbaar gemaakt via punt 6 
8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 
 
Artikel 10. Slotbepaling 
1. Cloveniersgilde Sint Bavo is niet aansprakelijk voor: 
– eventuele typ- druk- of zetfouten 
– enige schade ontstaan door de loterij 
– enige schade als gevolg van het wijzigen van de loterij 
– enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 
2. Cloveniersgilde Sint Bavo is gerechtigd de trekking uit te stellen of af te gelasten, 
indien daar naar haar oordeel een goede reden voor is. 
Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website www.gildesintbavo.nl 
met vermelding van de nieuwe datum van de trekking. 
3. Men kan geen bezwaar indienen over het niet of verkeerd toekennen van een prijs. 
3. Dit reglement treedt in werking op 22 september 2019. 
  
  


