VOORWAARDEN VOOR DE LOTERIJ TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING RONALD MCDONALD HUIS IN AMSTERDAM OP 4
OKTOBER 2020

1. Voor de loterij is een vergunning verleend door de autoriteit Kansspelen op 14
september 2020 onder nummer 14048
2. Voor de loterij geeft de Stichting Ronald McDonald Huis Amsterdam, hierna ‘De
Stichting’, maximaal 1000 loten uit genummerd 0001 t/m 1000.
3. Personeels- en bestuursleden van de Stichting zijn uitgesloten van deelname.
4. Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname. Indien een minderjarige een prijs wint
laat de Stichting deze deelname buiten beschouwing.
5. Ieder lot kost € 10,-.
6. De trekking van de loterij vindt plaats op 4 oktober 2020 om vanaf 18.30 tot uiterlijk
19.00 uur onder toezicht van mr. P.J.A. Goedvolk, notaris te Amsterdam, hierna de
Notaris.
7. De aankoop van de loten vindt plaats door aanmelding via de website van Koken
voor Kids@Home, hierna de Website. Na aanvaarding van deze voorwaarden en
betaling op de wijze zoals aangegeven op de website ontvangt de koper op het bij de
aankoop aangegeven e-mailadres een e-mail met het aantal en de nummers van de
gekochte loten. De Stichting kent de loten volgens oplopende nummers toe op
volgorde van binnenkomst van de aankopen via de Website en voegt ieder gekocht
lot toe aan de loten waaruit de trekking plaatsvindt.
8. De trekking vindt live (dat wil zeggen te volgen via de livestream van Koken voor
Kids@Home) plaats om c.q. vanaf 18.30 uur onder toezicht van de Notaris. De
trekking vindt plaats uit een met het aantal uitgereikte (verkochte) lotnummers
corresponderend aantal fysieke en genummerde loten, die in een grabbelton of
schaal verzamelde zijn. Niet verkochte loten maken geen deel uit van de trekking.
Uitsluitend de lotnummers waarop de eerste vijf prijzen vallen bij de trekking worden
in de live-stream in beeld gebracht.
9. Alle getrokken loten, waarop een prijs is gevallen, verschijnen op de site van Koken
voor Kids@Home. De Stichting verstuurt de prijzen zo spoedig mogelijk aan de
winnaars c.q. ( voor prijzen die als dienst kwalificeren) brengt de prijswinnaar binnen
die termijn met de dienstverlener in contact. Het recht op de prijzen vervalt binnen
één jaar na de trekking, voor zover het niet om bederfelijke waar gaat, waarvan het
voor risico van de prijswinnaar is deze zo spoedig mogelijk op te vragen.

10. De prijzen zijn netto, dat wil zeggen dat de kansspelbelasting voor zover van
toepassing voor rekening van de Stichting is.
11. Geschillen naar aanleiding van deze loterij worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam. Het recht om een geschil aanhangig te maken vervalt binnen drie
maanden na de trekking.

