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Artikel 3 Wet op de kansspelen
1. Gegevens aanvrager
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
Gehuwde vrouwen en weduwen dienen (ook) hun meisjesnaam te vermelden.
voorletter(s) en achternaam
burgerservicenummer (BSN)
geboortedatum
Indien aanvrager een rechtspersoon is (organisatie, vereniging, instelling etc.):
naam
adres of postbus
postcode en plaats
inschrijving Kamer van Koophandel
Contactgegevens
naam contactpersoon
voorzitter

functie ondergetekende

penningmeester

secretaris

anders, nl.:

telefoonnummer
e-mailadres
2. Gegevens verleende vergunning
datum besluit burgemeester en wethouders:

nr.

3. Overzicht inkomsten en uitgaven
inkomsten

verkochte deelnemings bewijzen:
stuks à €

prijzen en premies:

waarde prijzen en premies
a. om niet of met korting verkregen
prijzen en premies
€
b. gevallen op onverkochte deelnemingsbewijzen
€

a. in geld uitgekeerd
b. waarde van de aangekochte
prijzen en premies
c. waarde van de om niet of met korting verkregen prijzen en premies
voor eigen rekening genomen
kansspelbelasting

c. niet-afgehaalde prijzen en premies

€

provisie aan wederverkopers

opbrengst verkoop trekkingslijsten

€

overige uitgaven:

overige inkomsten
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uitgaven

€

€
€
€
€
€

a.

kosten van drukwerk

€

b.

reclame kosten

€

c.

portokosten

€

d.

kosten i.v.m. prijsbepaling

€

e.

overige onkosten

€

PAGINA 1 VAN 2

Postadres:
Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl

REKENING EN
VERANTWOORDING
KANSSPEL

GEMEENTE WESTLAND

inkomsten

uitgaven

netto opbrengst
totaal

4.

€

€
totaal €

Prijsbepaling en besteding opbrengst
de prijsbepaling heeft plaatsgevonden op
ten overstaan van
wonende te
De netto opbrengst is c.q. wordt als volgt
besteed:

5.

Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de bijgevoegde bescheiden betrekking hebben op bovenstaande rekening en
verantwoording en dat hij/zij bovenstaande gegevens volledig en juist heeft ingevuld
plaats
datum

div049-041111 ROVOOV

handtekening
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