
Gedragscode en afspraken 

betreffende de organisatie van gezamenlijke speelpotten 

aangaande EuroMillions, Lotto, Extra Lotto, SuperLotto, Viking Lotto, en dergelijke meer, … 

tussen Press en Paper CLIPS BV (ook wel gewoon “de organisator” genoemd) en de speler / klant. 

 

1.- Press & Paper CLIPS BV is de organisator van deze speelpotten. Press & Paper CLIPS zorgt voor 

voldoende administratie opdat de organisatie van deze speelpotten zo weinig mogelijk kans maakt 

om te komen tot misverstanden of conflicten. 

2.- Press & Paper CLIPS BV neemt finaal – waar nodig – de beslissingen om onduidelijkheden, 

misverstanden of conflicten op te lossen. 

3.- Press & Paper CLIPS BV richt zich volledig naar de reglementering en de voorschriften van de 

Nationale Loterij NV. 

4.- Press & Paper CLIPS BV int de afgesproken deelnamegelden. Meedoen is mogelijk tot +- een uur 

voor sluitingstijd op de dag van de betreffende trekking. Het aantal deelnemers is niet vooraf 

bepaald en is onbeperkt v.w.b. de occasionele speelpotten. V.w.b. de speelpotten P1 op Lotto en P2 

op Euro-Millions is het aantal deelnemers vast en gelimiteerd tot respectievelijk 28 en 25 

deelnemers. P1 en P2 worden gespeeld door een min of meer vaste groep van deelnemers. 

Eénmalige of toevallige deelnames zijn voor P1 en P2 niet mogelijk.  

5.- De totale geïnde som wordt ingezet in het afgesproken spel. De deelnemer betaalt zijn 

deelnamegelden contant, zonder kredietmogelijkheden. De organisator overweegt en beslist met 

welk type meervoudige combinaties er wordt gespeeld.  

6.- De organisator houdt kopieën van de gespeelde tickets ter beschikking van de deelnemers. 

Fotokopieën worden in een map aan de rolpoort geplaatst. Op zijn Facebook- en Instagrampagina’s 

plaatst de organisator een scan van de deelnemende tickets. 

7.- Omwille van privacy-redenen (GDPR) worden geen deelnemerslijsten publiek gemaakt en worden 

winsten ook slechts gedeeltelijk of niet publiekelijk medegedeeld. Klanten, deelnemers in de 

speelpot, kunnen geen inzage in de deelnemerslijst eisen. Op de deelnemerslijst noteert de 

organisator énkel de naam, de voornaam en telefoonnummer van de deelnemers. Geen adres. Het is 

aan de deelnemers om zich te informeren over eventuele winsten die geboekt werden door 

betreffende gezamenlijke speelpot. Deelnemers hebben uiteraard het recht om zich bij de uitbater of 

zijn aangestelde te informeren over het aàntal deelnemers of over de totale ingelegde som. 

8.- Deelname is verboden voor alle minderjarigen, zelfs als zij als boodschapper optreden voor een 

meerderjarige klant/kandidaat-deelnemer. 

9.- Deelnemers ontvangen als bewijs van deelname aan de gezamenlijke speelpot een kassaticket 

met de volgende informatie: de naam Press & Paper CLIPS + adres + BTW-nummer, het nummer van 

de gezamenlijke speelpot, de aard van het trekkingsspel, tesamen met de betreffende dag en datum, 

de deelnameprijs en de vermelding van het individuele nummer in de speelpot. Het kassaticket 

draagt niét de naam, noch een andere identificatie van de klant/deelnemer. 

10.- Eventuele winsten van de gezamenlijke set tickets van een gezamenlijke speelpot worden 

volledig verdeeld onder de deelnemers in betreffende speelpot, gelijkmatig onder het totale aantal 

deelnemers/aandelen. Dit volgens de formule: Totaal gewonnen som / Totaal aantal aandelen = 

Winst per aandeel. De uitbater int bij de Nationale Loterij de totaal gewonnen som en betaalt deze 



per aandeel uit aan de deelnemers. In geval van grote winsten gebeurt de uitbetaling volgens de 

modaliteiten van de huisbankier van de uitbater. (Er kunnen maxima per dag qua 

uitbetalingsmogelijkheden verbonden zijn aan de betreffende bankrekening.) Klanten/Deelnemers 

worden klaar en duidelijk ingelicht over bedrag en datum waarop de uitbetaling zal plaatsvinden. Als 

de winst per aandeel kleiner is dan 1.- Euro per aandeel, dan wordt het totale gewonnen bedrag 

verdeeld in porties van 5.- Euro en vervolgens uitgeloot onder het totaal aantal deelnemers in de 

betreffende speelpot. 

11.- De gespeelde en gecontroleerde speltickets van de betreffende speelpotten worden gedurende 

26 weken na de trekking bijgehouden. 

12.- Klanten/Deelnemers informeren zich bij de uitbater over eventuele winsten. De uitbater neemt 

terzake geen initiatieven. Eventuele winsten worden uitbetaald tot 26 weken na de betreffende 

trekking. De uitbetaling gebeurt in ruil voor het juiste kassaticket/deelnamebewijs. 

13.- Als de uitbater, om welke reden dan ook, de ingelegde gelden niet gebruikt om speltickets te 

kopen (defect aan de installatie, ziekte, ongeval, samenloop van omstandigheden, verlof, 

miscommunicatie met medewerkers, …) dan reikt zijn verantwoordelijkheid niet verder dan een 

terugbetaling van de ingelegde gelden. Andere schadevergoedingen zijn niet mogelijk. Vermits in ons 

centrum voor wat betreft gelegenheidsspeelpotten altijd gewerkt wordt met het quick-picksysteem 

voor de aankoop van de speltickets is het bovendien onmogelijk om eventuele schade door het niet-

spelen te veronderstellen. Nochtans zijn ook voor de vaste speelpotten P1 en P2 – en eventueel nog 

nieuwe, te organiseren vaste speelpotten - geen andere schadevergoedingen mogelijk dan het 

terugbetalen van de ingezette geldsommen. 

14.- De verantwoordelijkheid van de uitbater voor het niet-inschrijven van een individuele klant, om 

welke reden dan ook, reikt niet verder dan het terugbetalen van de desgevallend ingelegde 

deelnamegelden.  

15.- In geval van grote winsten zal de klant discretie nastreven. De klant zal zeker geen namen 

bekend maken van “collega-speelpotters”. De klant zal zich terughoudend opstellen t.o.v. de media. 

Dergelijke publiciteit wordt geregisseerd door de Nationale Loterij en de organisator. 
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