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1. De oplage van €5 December Kalender 2018 (spel 218) bedraagt 3.000.000 loten à €5. 
 
2. Speluitleg: Trek in december iedere dag een vakje open. Achter elk vakje vindt u een krasvlak. Kras dit 

vlak open en vind onder de kraslaag een symbool. In het schema onder punt 8 ziet u welke symbolen, in 
welk aantal, recht geven op een prijs. Op de dagen 5, 25, 26 en 31 december vindt u onder de kraslaag 
naast een symbool ook een feestdagspel. In elk feestdagspel vindt u vier bedragen. Vindt u twee gelijke 
bedragen in één feestdagspel, dan wint u dat bedrag. Bijvoorbeeld: u vindt in één feestdagspel onder de 
kraslaag 2 x €5, dan wint u €5. Vindt u onder de kraslaag meerdere prijzen in meerdere spellen, dan wint 
u de prijzen bij elkaar opgeteld. 

 
3. De onder de kraslaag voorkomende symbolen, bedragen en teksten: 

 
 

 
  

  
 
4. Het prijzenschema is weergegeven onder punt 8. In totaal zijn er 1.426.601 prijzen ter waarde van 

€8.546.850 netto. De winkans op dit Lot is 1 op 2,10. 
 
5.  De Krasloten prijzen zijn netto getoond en worden netto uitgekeerd; de kansspelbelasting wordt door 

Lotto bv afgedragen. 
 
6. €5 December Kalender 2018 (spel 218) is geldig tot en met 30 november 2020. Uitbetalingen van prijzen 

kunnen plaatsvinden tot en met deze datum, hierna vervalt iedere aanspraak hierop. 
 
7. Dit prijzenschema is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag. 
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8. Het prijzenschema is als volgt: 
 

Aantal symbolen Prijzen extra spel Prijs per Kraslot Winkans per 

prijsklasse 

Aantal prijzen 

€100.000 (11 x STER)  €100.000,00 1 op 1.500.000,00 2 

 €10.000 €10.000,00 1 op 3.000.000,00 1 

€5.000 (10 x BEL)  €5.000,00 1 op 3.000.000,00 1 

 €1.000 €1.000,00 1 op 3.000.000,00 1 

€5 (4 x HULST) + €10 (5 x SNWPOP) + €20 (6 x SLEE)  

+ €50 (7 x KAARS) + €100 (8 x SCHAATS) 

€15 
€200,00 1 op 100.000,00 30 

€200 (9 x WANT)  €200,00 1 op 100.000,00 30 

 €100 €100,00 1 op 142.857,14 21 

€10 (5 x SNWPOP) + €20 (6 x SLEE) + €50 (7 x KAARS)  

 

€20 
€100,00 1 op 60.000,00 50 

€100 (8 x SCHAATS)  €100,00 1 op 60.000,00 50 

 €50 €50,00 1 op 13.953,49 215 

€5 (4 x HULST) + €10 (5 x SNWPOP) + €20 (6 x SLEE)  €10 + €5 €50,00 1 op 6.000,00 500 

€50 (7 x KAARS)  €50,00 1 op 6.000,00 500 

€5 (4 x HULST) + €10 (5 x SNWPOP)  €5 x 3 €30,00 1 op 594,06 5.050 

€10 (5 x SNWPOP) + €20 (6 x SLEE)  €30,00 1 op 594,06 5.050 

 €20 €20,00 1 op 697,67 4.300 

€5 (4 x HULST) + €10 (5 x SNWPOP)  €5 €20,00 1 op 300,00 10.000 

€20 (6 x SLEE)  €20,00 1 op 300,00 10.000 

 €15 €15,00 1 op 254,24 11.800 

€5 (4 x HULST) + €10 (5 x SNWPOP)  €15,00 1 op 120,00 25.000 

€5 (4 x HULST) €5 x 2 €15,00 1 op 120,00 25.000 

 €10 €10,00 1 op 38,96 77.000 

€5 (4 x HULST) €5 €10,00 1 op 30,00 100.000 

€10 (5 x SNWPOP)  €10,00 1 op 30,00 100.000 

 €5 €5,00 1 op 7,98 376.000 

€5 (4 x HULST)  €5,00 1 op 7,98 376.000 

Gratis Kraslot t.w.v. €5 (3 x KSTMAN)  Gratis Kraslot t.w.v. €5 1 op 10,00 300.000 

 


