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1. De oplage van FlappenKrassen (spel 227) bedraagt 3.000.000 loten à €2.  

 
 
2.  Speluitleg spel 1 en spel 2: 

U wint een prijs als er drie gelijke bedragen onder de kraslaag staan in één spel. U wint de prijs gelijk aan 
het driemaal voorkomende bedrag vermenigvuldigd met het getal dat u vindt onder het krasvakje “FACTOR 
X” uit datzelfde spel. Bijvoorbeeld: u vindt onder de kraslaag 3 x € 2 en in het vak “FACTOR X” het getal 

2, dan wint u € 4. Als u  vindt onder de kraslaag, wint u een gratis Kraslot ter waarde van € 2.  
 
 
3.  De onder de kraslaag voorkomende bedragen/prijzen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De onder de kraslaag voorkomende teksten: 
 

  
  
4. Het prijzenschema is weergegeven onder punt 8. In totaal zijn er 728.804 prijzen ter waarde van 3.179.000 

euro netto. De winkans op dit Kraslot is 1 op 4,12. 
 
 
5. De Krasloten prijzen zijn netto getoond en worden netto uitgekeerd; de kansspelbelasting wordt door  

Lotto bv afgedragen. 
 
 
6.  Flappen Krassen (spel 227) is geldig tot en met 30 september 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.  
   
 
 

Prijs Prijsbedrag Stuks Winkans per prijzenklasse 

€75.000 €75.000 2 1 op 1.500.000,00 

€5.000 €5.000 2 1 op 1.500.000,00 

€20 (x10) €200 100 1 op 30.000,00 

€50 (x4) €200 100 1 op 30.000,00 

€100 (x2) €200 100 1 op 30.000,00 

€200 €200 90 1 op 33.333,33 

€10 (x10) €100 200 1 op 15.000,00 

€20 (x5) €100 200 1 op 15.000,00 

€50 (x2) €100 200 1 op 15.000,00 

€100 €100 100 1 op 30.000,00 

€5 (x10) €50 300 1 op 10.000,00 

€10 (x5) €50 300 1 op 10.000,00 

€10 (x3) + €20 €50 300 1 op 10.000,00 

€10 + €20 (x2) €50 300 1 op 10.000,00 

€15 (x2) + €20 €50 300 1 op 10.000,00 

€50 €50 110 1 op 27.272,73 

€2 (x10) + €5 (x2) €30 1.000 1 op 3.000,00 

€10 (x3) €30 1.000 1 op 3.000,00 

€10 + €20 €30 1.000 1 op 3.000,00 

€15 (x2) €30 500 1 op 6.000,00 

€30 €30 500 1 op 6.000,00 

€2 (x10) €20 2.000 1 op 1.500,00 

€4 (x5) €20 2.000 1 op 1.500,00 

€5 (x4) €20 2.000 1 op 1.500,00 

€5 + €15 €20 2.000 1 op 1.500,00 

€10 (x2) €20 1.500 1 op 2.000,00 

€20 €20 500 1 op 6.000,00 

€5 (x3) €15 7.000 1 op 428,57 

€5 + €10 €15 7.000 1 op 428,57 

€15 €15 1.000 1 op 3.000,00 

€2 (x5) €10 35.000 1 op 85,71 

€5 (x2) €10 35.000 1 op 85,71 

€10 €10 2.000 1 op 1.500,00 

€1 + €2 (x2) €5 20.000 1 op 150,00 

€5 €5 5.100 1 op 588,24 

€2 (x2) €4 200.000 1 op 15,00 

€4 €4 100.000 1 op 30,00 

€1 (x2) €2 75.000 1 op 40,00 

€2 €2 25.000 1 op 120,00 

Gratis Kraslot t.w.v. €2 Gratis Kraslot t.w.v. €2 200.000 1 op 15,00 


