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1.           De oplage van 1 jaar lang € 1.000 netto per week (spel 246) bedraagt 1.750.000 loten à €2. 
 
 
2.  Speluitleg 1 jaar lang € 1.000 netto per week: 

Kras eerst de WINNENDE NUMMERS open, vervolgens JOUW NUMMERS. Is één van JOUW NUMMERS 

onder de kraslaag gelijk aan één van de WINNENDE NUMMERS onder de kraslaag, dan win je de prijs onder 

het gelijke nummer. Zijn er meer JOUW NUMMERS gelijk aan de WINNENDE NUMMERS, dan win je de prijzen 

onder de gelijke nummers bij elkaar opgeteld. Vind je 1x  onder de kraslaag, dan win je de hoofdprijs 

van 1 jaar lang € 1.000 netto per week!   

 
  
3.  De onder de kraslaag voorkomende nummers en symbolen: 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
 

 
De onder de kraslaag voorkomende bedragen/prijzen: 

 
 
 

 
De onder de kraslaag voorkomende teksten: 

 
 
 

  
 
4. In totaal zijn er 406.074 prijzen ter waarde van  € 1.984.500,00 netto. De winkans op dit Kraslot is 1 op 

4,31. 
 
5.  De getoonde Krasloten prijzen zijn netto winbedragen; eventuele kansspelbelasting wordt door Lotto bv 

afgedragen. 
 
6.  1 jaar lang € 1.000 netto per week is geldig tot en met 30 november 2021. 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 te Den Haag. 
 
 
8.   De hoofdprijs (met een totale netto waarde van €52.000) kan ook in één keer worden uitgekeerd . 
 
9. In het geval de prijswinnaar heeft gekozen voor wekelijkse uitbetaling en komt te overlijden, zal de 

uitbetaling worden stopgezet. De erfgenamen van de prijswinnaar hebben gedurende 1 jaar na overlijden  
van de prijswinnaar de mogelijkheid om het resterende bedrag van de hoofdprijs te claimen. 
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10.           Het prijzenschema is als volgt:  

 

Prijs Prijsbedrag  Stuks Winkans 1 op: 

1 jaar lang €1.000 netto per maand € 52.000,00 2 875000,00 

€ 1.000 € 1.000,00 2 875000,00 

€100 € 100 4 437500,00 

€20 + (€40 x2) € 100 4 437500,00 

€20 x5 € 100 4 437500,00 

€10 + (€15 x6) € 100 4 437500,00 

€10 x10 € 100 4 437500,00 

€40 € 40 20 87500,00 

€20 x2 € 40 20 87500,00 

€10 + (€15 x2) € 40 20 87500,00 

€10 x4 € 40 20 87500,00 

€4 x10 € 40 20 87500,00 

€20 € 20 100 17500,00 

€10 x2 € 20 300 5833,33 

€4 x5 € 20 300 5833,33 

€2 x10 € 20 300 5833,33 

€15 € 15 12.600 138,89 

€10 € 10 2.350 744,68 

€2 + (€4 x2) € 10 30.000 58,33 

€2 x5 € 10 40.000 43,75 

€4 € 4 50.000 35,00 

€2 x2 € 4 100.000 17,50 

€2 € 2 170.000 10,29 

  

  


