LUCKY 10 - RKVV Haelen
Hoe werkt het spel ?
Iedere deelnemer kiest 10 (tien) getallen uit de reeks 1 t/m 49. Elke zaterdagavond worden in de Duitse Lotto
6 (zes) getallen getrokken. Heb jij één of meerdere van deze getrokken getallen goed dan worden deze getallen
uit de door jou gekozen getallenreeks van 10 weggestreept.

Wie het eerste al zijn 10 getallen heeft weggestreept wint de JACKPOT.
De Jackpot is per ronde maximaal € 400 per deelnemer.
Wat kost het spel ?
De inleg bedraagt € 1,25 per week waarvan € 0,75 in de Jackpot gaat en € 0,50 ten goede komt
aan de vereniging. De inleg wordt per 8 weken (dus € 10) d.m.v. een doorlopende machtiging geïncasseerd.
Hoe kun je meedoen ?
Je kunt meedoen door jouw eigen 10 getallen hieronder duidelijk aan te strepen en jouw gegevens op de
doorlopende machtiging in te vullen. Vervolgens kun je dit formulier inleveren in de kantine of bij
Bart Heijnen (06-17355667), Thijs Verstappen (06-29308048) of Eugene Theelen (06-14833294).
Wekelijks wordt de stand gepubliceerd in de kantine en op de website.

Door jouw deelname maak je kans op een leuke prijs en steun je onze vereniging ! Bedankt !
Ik doe mee met de eerstvolgende nieuwe ronde met deze 10 omcirkelde getallen:
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DOORLOPENDE MACHTIGING
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Incassant: R.K.V.V. Haelen, Postbus 4033, 6080 AA Haelen
Incassant ID:
NL92ZZZZ401756110000
Kenmerk machtiging: dit kenmerk word je na verwerking van je deelname toe gemaild.
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan RKVV Haelen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens deelname aan Lucky 10 en jouw bank om doorlopend een
een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RKVV Haelen.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Door ondertekening geef je tevens aan akkoord te gaan met het reglement van Lucky 10.

Naam:
Afwijkende deelnemersnaam (hoeft niet):
Adres:
IBAN-nr.:
E-mailadres:

Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Plaats en datum:

Handtekening:

Secretariaat
RKVV Haelen
Postbus 4033 6080 AA Haelen

Telefoon kantine
(0475) 59 37 63

Rabobank
NL43RABO01186 967 26

K.v.K.
40175611

rkvvhaelen.nl

