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DEELNAMEFORMULIER
U speelt mee voor Speeltuin 

Weerestein Hillegom 

Speeltuin Weerestein Hillegom 
Michiel de Ruijterstraat 95 
2182XM Hillegom 
info@speeltuinweerestein.nl  
bank: NL96RABO0 328129151 

Hillegom, 2014 

Speeltuin Weerestein bestaat 65 jaar!  
Geef kosteloos een cadeau en word miljonair! 
  

Beste deelnemer, 

U kunt de jarige Speeltuin een fantastisch cadeau geven en ook 
nog kans maken op prachtige prijzen.  De VriendenLoterij maakt 
het mogelijk! Want 50% van uw inleg gaat direct naar de 
speeltuinvereniging en u maakt elke maand kans op een 
prijzenpakket met fantastische geldprijzen. 

U speelt al mee; geen probleem.  

Als u reeds meespeelt en uw loten omzet kost het u ook nog 
eens helemaal niets extra!  

Ook indien u al meespeelt met de VriendenLoterij kunt u op het 
formulier aangeven dat u voortaan wilt meespelen ten behoeve 
van de Speeltuin. Uw huidige loten worden dan omgezet. 

Om uw nieuwe deelname aan de VriendenLoterij te bevestigen 
of uw bestaande loten om te zetten, vragen wij u nevenstaand 
formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening in 
de speeltuin brievenbus te deponeren of aft e geven bij een 
bestuurslid. 

Bedankt voor uw steun! 

Door deelname aan de VriendenLoterij steunt u Speeltuin Weerestein. Van de 
verkoopprijs van ieder lot in de VriendenLoterij gaat namelijk de helft naar de 
speeltuin die zich inzet om een leuke en veilige speelplek voor de kinderen te 
bieden. Naast het feit dat u dit goede doel financieel ondersteunt maakt u als 
deelnemer elke week kans op duizenden Bingoprijzen. Ook maakt u elke 
maand kans op fantastische geldprijzen. 

Ik ga meespelen in de VriendenLoterij voor speeltuin Weerestein 
(sponsorcode 300093) met: 
0 1 lot  
0 2 loten  
0 ... loten 
Ik speel al mee in de VriendenLoterij en wil mijn bestaande lot(en) 
omzetten voor speeltuin Weerestein (sponsorcode 300093): 
0 ... lot(en)omzetten  
0 Alle loten omzetten 
 
Hierbij machtig ik de VriendenLoterij N.V. tot schriftelijke wederopzegging om de inleg 
per trekking (14 per jaar) van mijn bankrekening af te schrijven. Een lot kost€ 12,50 
(inclusief Jackpotbonus à € 0,50)Er zijn 14 trekkingen per jaar; 12 maandelijkse 
trekkingen en 2 jaarlijkse extra trekkingen. Ik ga akkoord met het deelnemersreglement, 
verkrijgbaar via www.vriendenloterij.nl of 0900-300 1400 (10cpm). Opzeggen kan op elk 
gewenst moment. Uw mobiele nummer is uw lotnummer. 

Mijn gegevens: O De heer  O Mevrouw (aankruisen wat van toepassing) 

Voorletters:  Tussenvoegsel  Achternaam    

Straat:       Huisnummer   

Postcode:   Woonplaats      

Geboortedatum:      - - E-Mail   @    

Banknummer:   IBAN=IBAN=IBAN      

Mobiel nummer: (dit is uw lotnummer)        

Datum: :      - - Handtekening      
Deze loterij is goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nr. 5664428/10/DSP d.d. 17 
december 2010. 


