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1.   De oplage van Miljoen (spel 250) bedraagt 800.000 loten á  €20. 
 
 
2.   Speluitleg Miljoen: 

€20 BONUS: Kras het €20 BONUS vakje open. Vind je onder de kraslaag twee gelijke symbolen, dan win 

je €20.  

€40 BONUS: Kras het €40 BONUS vakje open. Vind je onder de kraslaag twee gelijke symbolen, dan win 

je €40. 

€100 BONUS: Kras het €100 BONUS vakje open. Vind je onder de kraslaag twee gelijke symbolen, dan 

win je €100.  

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

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

prijs onder het gelijke nummer. Zijn er meer WINNENDE NUMMERS gelijk aan JOUW NUMMERS, dan 

win je de prijzen onder de gelijke nummers bij elkaar opgeteld.  

 

3.  De onder de kraslaag voorkomende nummers en symbolen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

De onder de kraslaag voorkomende bedragen/prijzen: 
 

 
 
 
De onder de kraslaag voorkomende teksten: 
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4. In totaal zijn er 233.552 prijzen ter waarde van € 10.338.000,00 netto. De winkans op dit Kraslot is 1 op 
3,43 

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

afgedragen. 
 
6.  Miljoen (spel 250) is geldig tot en met 31 mei 2022. Uitbetalingen van prijzen kunnen plaatsvinden tot en 

met deze datum, hierna vervalt iedere aanspraak hierop. 
 

7.  Het prijzenschema is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Den Haag. 
 
 
8.  Het prijzenschema is als volgt:  

 

Prijs Prijsbedrag Stuks Winkans 1 op: 

€1.000.000  € 1.000.000  2 400.000,00  

€400  €400  20 40.000,00  

 €200 x2   €400  20  40.000,00  

 (€100 x3) + €100 Bonus   €400   20  40.000,00  

 (€40 x 9) + €40 Bonus   € 400  20  40.000,00  

 (€20 x19) + €20 Bonus   €400  20  40.000,00  

€200,00   €200  100  8.000,00  

€100 x2   €200  100  8.000,00  

€100 + €100 Bonus   €200  100  8.000,00  

 €40 x 5   €200  100  8.000,00  

 (€40 x 4) + €40 Bonus   €200  100  8.000,00  

(€30 x 6) + €20   €200  100  8.000,00  

(€30 x 6) + €20 Bonus   €200  100  8.000,00  

(€40 x2) + (€20 x3) + €40 Bonus + €20 Bonus   €200  100  8.000,00  

€20 x10   €200  100  8.000,00  

(€20 x9) + €20 Bonus   €200  100  8.000,00  

€100,00   €100  1.000  800,00  

€100 Bonus   €100  1.000 800,00  

(€30 x2) + €40   €100  2.000  400,00  

 (€30 x2) + €40 Bonus   €100  2.000  400,00  

 (€40 x2) + €20   €100  2.000  400,00  

 €40 + €40 Bonus + €20   €100  2.000  400,00  

 (€20 x3) + €40   €100  2.000  400,00  

 (€20 x2) + €20 Bonus + €40   €100  2.000  400,00  

 (€20 x4) + €20 Bonus   €100  3.000  266,67  

 €20 x5   €100  3.000 266,67  

 €40,00   €40  5.225  153,11  

 €40 Bonus   €40  5.225 153,11  

 €20 x2   €40  21.000  38,10  

 €20 + €20 Bonus   €40  21.000  38,10  

€30,00   €30  80.000  10,00  

€20,00   €20  60.000  13,33  

 €20 Bonus   €20  20.000  40,00  

 


