
Verkoop Superloten!
En maak kans op het 
Grote Clubfeest 

Beste clubcoördinator,
 
Hierbĳ  ontvang je jouw Superlot(en). Dit lot is speciaal voor jullie (zakelĳ ke) relaties en sponsoren in het leven geroepen. 
Een extra kans voor jouw vereniging om nog meer opbrengst te realiseren. En vooral een kans voor jouw vereniging om het 
Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,- te winnen! 

Het werkt heel eenvoudig
Een Superlot verkoop je voor € 150,-. Hiervan gaat € 120,- (80%) naar de clubkas. De koper van het Superlot ontvangt 50 
loten en maakt dus 50 keer kans op Grote Clubactie-prĳ zen uit de loterĳ . Ook kan de koper de loten bĳ voorbeeld wegge-
ven aan klanten, relaties of aan personeel. Elk verkocht Superlot geeft je vereniging een kans op het winnen van het Grote 
Clubfeest. Een superdeal!

Zo verkoop je het Superlot: 
Stap 1:  Neem contact op met het bestuur (sponsorcommissie) van jouw club en bepaal welke sponsoren, lokale onderne-

mers en/of andere personen jullie kunnen benaderen voor het Superlot.
Stap 2:  Promoot het Superlot op jullie eigen website met behulp van het online promotiemateriaal dat beschikbaar is 

via clubactie.nl (Log in op de website en ga naar ‘Downloads’).
Stap 3:  Benader de relaties van jouw vereniging persoonlĳ k en leg ze de meerwaarde van een Superlot uit. Vertel dat ook zĳ  

hun klanten, personeel en relaties kunnen laten deelnemen aan de Grote Clubactie, een win-win-situatie!
Stap 4:  Verkoop het Superlot voor € 150,-. Vul op het Superlot de naam van de koper en vereniging in. Onderteken deze 

allebei. Dit symbolische Superlot mag de koper houden als aandenken.
Stap 5:  Laat het aankoopformulier (zie ommezĳ de) invullen door de koper. Vul deze gegevens in op clubactie.nl. Indien 

de koper meer Superloten heeft gekocht, dien je de gegevens per verkocht Superlot in te voeren. Wil de koper 
contant betalen, dan betaalt de koper € 150,- per Superlot aan jouw vereniging. De Grote Clubactie incasseert 
20% plus de verzendkosten van de loten bĳ  jouw vereniging en stuurt 50 loten naar de koper. Betaalt de koper per 
eenmalige machtiging, dan incasseert de Grote Clubactie € 150,- bĳ  de koper en staan de 50 lotnummers op 
het bankafschrift. De Grote Clubactie keert dan na de actie € 120,- per verkocht Superlot uit aan jouw vereniging. 
80% van het totaalbedrag (€ 120,-) is dus voor jouw club. Wil de koper via de bank betalen en tóch fysieke loten 
ontvangen? Neem dan contact op met de Grote Clubactie, via: info@clubactie.nl of 013 - 455 28 25.

Stap 6:  Jouw club maakt na de registratie van het Superlot kans op het Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,-. Het aankoopformu-
lier (zie ommezĳ de) fungeert tevens als factuur voor de koper van het Superlot. Maak een kopie van dit formulier en 
geef deze aan de lotenkoper als bewĳ s van aankoop, zodat de koper dit in zĳ n of haar administratie kan opnemen. 

Stap 7:  Bestel meer Superloten. Ga naar clubactie.nl en vergroot de kans op het knallende Grote Clubfeest.

Voordelen voor de club

•   Superloten zijn bij uitstek geschikt 
als mini-sponsoring.

•   Je betrekt de ( jong)volwassen leden 
bij de vereniging. Iedereen helpt mee!

•   Met de verkoop van Superloten maakt 
jouw club kans op het Grote Clubfeest 
t.w.v. € 5.000,-.

Voordelen voor de Superlotkoper

•   De koper ontvangt 50 loten en heeft 
daarmee een grotere kans op een prijs.

•   De koper kan deze loten ook weggeven aan 
personeel, relaties of aan klanten.

•   De koper kan publiciteit krijgen voor zijn 
bedrijf op jullie website, in jullie nieuwsbrief 
of langs het veld. Maak er een feest van!

t.w.v. E 5.000,-
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Aankoop Superlot

Aankoopformulier Superlot

Indien een aankoop met de betaalmethode eenmalige machtiging wordt gedaan, geeft de koper door ondertekening 
van dit formulier toestemming aan de Grote Clubactie te Tilburg (incassant ID: NL29ZZZ180518800000) om een 
eenmalige incasso-opdracht te sturen naar zijn/haar bank om een bedrag van € 150,- per Superlot van zijn/haar 
rekening af te schrijven. De koper verklaart ook dat hij/zij 18 jaar of ouder is en akkoord gaat met het Deelnemersregle-
ment SNL. Meer info: clubactie.nl/voorwaarden.

Bedrijfsnaam:...................................................................................................................................................................................................................

Geslacht: Man     Vrouw

Voorletters:  ........................................... Achternaam:  ..............................................................................................................................................

Straatnaam:  ........................................................................................................................................ Huisnummer:  .............................................

Postcode:  ............................................... Plaats:  ...........................................................................................................................................................

Verkoopmethode:      Contant             Eenmalige machtiging

Bij verkoopmethode eenmalige machtiging:

IBAN:  N L

Aantal Superloten:     1          2          3          anders, nl:  .......................................................................................................................................

.............  Superloten x € 150,- = €  .................

  Naam vereniging:

  Naam verkoper:

Handtekening koper:  Handtekening verkoper:

....................................................................  ...................................................................

Maak een kopie van dit aankoopformulier en geef deze aan de koper. De kopie is tevens de factuur.

Registreer de Superloten op clubactie.nl

Elk Superlot dat je verkoopt, moet worden geregistreerd in ‘Mijn Grote Clubactie’ bij ‘Verkochte loten’, via clubactie.nl/inloggen. 
Om de gegevens van de kopers te bewaren, kun je dit formulier gebruiken. Een kopie van dit formulier dient als 
factuur voor de koper van het Superlot. 

....................................................................

....................................................................

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 
6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is geldig voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+
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