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Geachte heer Leegwater,

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

De raad van bestuur van de Kanspelautoriteit trekt de vergunning van Lotenblij
BV met nummer 14279, voor het organiseren van een loterij 1, per 14 juni 2021
in.
Op 11 juni 2021 heeft u de Kansspelautoriteit per e-mail laten weten dat uw
organisatie geen gebruik meer wilt maken van de vergunning, vanwege een
tegenvallende verkoop van de loten. U heeft daarom de loterij stop gezet.
Op 29 maart 2021 heeft de raad van bestuur aan uw organisatie een
kansspelvergunning verleend.
Graag wijs ik u erop dat de organisatie het inleggeld aan alle kopers van de loten
dient terug te betalen.
De loterij is hiermee afgerond. Dit betekent dat u geen rekening en
verantwoording meer hoeft in te dienen.

Hoogachtend,
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

mr. Renske E. Heijungs
wnd. Hoofd afdeling Toezicht & Aanbieder

Vergunning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de
kansspelen.
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Bezwaar maken
U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift
sturen naar het volgende adres:
Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Kansspelautoriteit
Afdeling Toezicht & Aanbieder
Datum
14 juni 2021
Ons kenmerk
01.241.711

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
•
•
•
•
•

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een kopie van de beslissing;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen
beslissingen van de overheid’ downloaden.
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