
Trekking Grote Clubfeest: 12 december 2018
Het Superlot heeft een waarde van € 150,- waarvan 80% naar de vereniging gaat. 
De vereniging kan ook het Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,- winnen!

Gaat het Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,- dit jaar naar deze vereniging?
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HOE WERKT HET?
•  Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het lot wordt vaak gekocht door bedrijven in de regio als mini-sponsoring.
•  Het Superlot heeft een aankoopwaarde van € 150,-. De vereniging waarvan je het lot koopt, maakt door jouw aankoop kans 

op het Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,-. Jijzelf maakt 50 keer kans op mooie Grote Clubactie-prijzen uit de loterij.
• Met het Superlot steun jij de vereniging, 80% van de opbrengst gaat direct naar de club. 
• Bij aankoop van een contant Superlot ontvang je een symbolisch Superlot die je beide ondertekent. Nadat je gegevens door 

de vereniging zijn geregistreerd, krijg je 50 Grote Clubactie loten thuisgestuurd. 
• Bij aankoop van een Superlot met eenmalige machtiging ontvang je een symbolisch Superlot die je beide ondertekent.  

Nadat je gegevens door de vereniging zijn geregistreerd, ontvang je 50 lotnummers op jouw bankafschrift. Wil je via  
de bank betalen en tóch fysieke loten ontvangen? Vraag de vereniging om contact op te nemen met de Grote Clubactie.

• Maak een kopie van het aankoopformulier. Dit formulier is tevens je factuur.
• De trekking van de Grote Clubactie is woensdag 12 december 2018. De trekkingsuitslag vind je vanaf 13 december 2018  

op clubactie.nl. Kijk voor een volledig overzicht van de prijzen op: clubactie.nl/prijzen.
• De trekking van het Superlot, waarbij het Grote Clubfeest wordt verloot, gebeurt ook op woensdag 12 december 2018.  

De winnaar van dit feest wordt uiterlijk maandag 31 december 2018 bekend gemaakt op clubactie.nl.
• Voor de actievoorwaarden en meer informatie over het Superlot, zie clubactie.nl.

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016  
onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is geldig voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+

Maak 50 keer kans op mooie prijzen!
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