november 2018
NATIONALE LOTERIJ
Naamloze vennootschap van publiek recht
(Wet van 19 april 2002)
BELLIARDSTRAAT 25-33
1040 BRUSSEL
Tel. 02/238.45.11
WINTER MILLIONS
-SPECIFIEKE UITGIFTEVOORSCHRIFTEN(K.B. 13.09.2018 - B.S. 16.11.2018)
Artikel 1. De loterij met biljetten “Winter Millions” is een loterij georganiseerd door de Nationale
Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling
van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale
Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.
Het aantal biljetten van elke uitgifte van “Winter Millions” wordt door de Nationale Loterij
vastgesteld op 750.000 of op veelvouden van 750.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op
275.000, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

AANTAL LOTEN

1
1
1
4
8
100
7.000
15.500
17.385
30.000
205.000
TOTAAL 275.000

BEDRAG VAN DE
LOTEN (EURO)
500.000
250.000
100.000
5.000
1.000
250
100
50
25
15
10

TOTAAL BEDRAG
VAN DE LOTEN (EURO)
500.000
250.000
100.000
20.000
8.000
25.000
700.000
775.000
434.625
450.000
2.050.000
TOTAAL 5.312.625

1 WINSTKANS OP

750.000
750.000
750.000
187.500
93.750
7.500
107,14
48,39
43,14
25
3,66
TOTAAL 2,73

Art.3. §1. Op de voorzijde van de biljetten staan 31 speelzones die bedekt zijn met een door de
deelnemer af te krassen ondoorzichtige deklaag. In de buurt van die speelzones, in de speelzones
zelf of op de ondoorzichtige deklaag die ze bedekt, kan een kencijfer gaande van 1 tot 31 gedrukt
zijn.
Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag waarmee de 31 speelzones bedekt zijn, verschijnt in
elk van deze speelzones een wisselend spelsymbool uit een reeks van tien mogelijke spelsymbolen
met de volgende voorstellingen: een "den", een "ijskristal", een "want", een "eenpersoonsslee", een
"schaats", een "skiër", een "sneeuwman", een "peperkoekmannetje", een "hert" en "brandende
houtblokken".
Eenzelfde spelsymbool kan in één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, of tien speelzones
afgebeeld staan.
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§2. Geeft telkens recht op:
1° een lot van 500.000 euro: het biljet waarvan tien speelzones het spelsymbool "brandende
houtblokken" bevatten;
2° een lot van 250.000 euro: het biljet waarvan negen speelzones het spelsymbool "hert" bevatten;
3° een lot van 100.000 euro:
"peperkoekmannetje" bevatten;

het

biljet

waarvan

acht
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het
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4° een lot van 5.000 euro: het biljet waarvan zeven speelzones het spelsymbool "sneeuwman"
bevatten;
5° een lot van 1.000 euro: het biljet waarvan zes speelzones het spelsymbool "skiër" bevatten;
6° een lot van 250 euro: het biljet waarvan vijf speelzones het spelsymbool "schaats" bevatten;
7° een lot van 100 euro: het biljet waarvan vier speelzones het spelsymbool "eenpersoonsslee"
bevatten;
8° een lot van 50 euro: het biljet dat zes speelzones omvat waarvan één het spelsymbool "den"
bevat, twee speelzones het spelsymbool "ijskristal" bevatten en drie speelzones het spelsymbool
"want" bevatten;
9° een lot van 25 euro: het biljet waarvan ofwel drie speelzones het spelsymbool "want" bevatten,
ofwel drie speelzones waarvan één het spelsymbool "den" bevat en twee speelzones het
spelsymbool " ijskristal " bevatten;
10° een lot van 15 euro: het biljet waarvan twee speelzones het spelsymbool "ijskristal" bevatten;
11° een lot van 10 euro: het biljet waarvan één speelzone het spelsymbool "den" bevat.
Een winnend biljet kent altijd slechts één lot toe. Een biljet waarop geen van de in het eerste lid
bedoelde configuraties voorkomt, is steeds een verliezend biljet.
§3. Ieder spelsymbool kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere
elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen
worden beschouwd.
Art.4. Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine
lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten,
worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 25 euro. De
som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in
cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld
bedrag dat niet minder mag bedragen dan 30 euro.
Art.5. Het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de
loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde
openbare loterij, wordt opgeheven.
De biljetten uitgegeven in overeenstemming met het in het vorige lid bedoelde koninklijk besluit
blijven onderworpen aan de in dat besluit geformuleerde regels.

