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Artikel 1. De loterij met biljetten “Twist” 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 “Twist” wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op
645.000 of op veelvouden van 645.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 645.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op
161.629, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

AANTAL LOTEN

1
1
1
1
125
3.000
4.000
5.000
12.000
39.000
98.500
TOTAAL 161.629

BEDRAG VAN DE
LOTEN (EURO)
50.000
5.000
2.500
500
50
30
20
15
10
5
2

TOTAAL BEDRAG
VAN DE LOTEN (EURO)
50.000
5.000
2.500
500
6.250
90.000
80.000
75.000
120.000
195.000
197.000
TOTAAL 821.250

1 WINSTKANS OP

645.000
645.000
645.000
645.000
5.160
215
161,25
129
53,75
16,54
6,55
TOTAAL
3,99

Art.3. De voorkant van het biljet bevat twee speelzones, genaamd “UW NUMMERS-VOS NUMÉROSIHRE NUMMERN” en “UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE”.
De speelzone “UW NUMMERS-VOS NUMÉROS-IHRE NUMMERN” bestaat uit vijftien vakjes die bedekt
zijn met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag, waaronder na het afkrassen
vijftien verschillende, omcirkelde nummers verschijnen.
De speelzone “UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE” bestaat uit vier volledig afzonderlijke spelen die
genummerd zijn van 1 tot 4. Elk spel bestaat uit een parcours in een verschillende kleur, bestaande
uit vier verschillende nummers die met een lijn van diezelfde kleur verbonden zijn en die bedekt zijn
met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. Elk parcours eindigt met de winstzone
“?”, waaronder na het afkrassen een in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedrag verschijnt, die
werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde lotenbedragen.
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De speler dient na het afkrassen de nummers die zich in de speelzone “UW NUMMERS-VOS
NUMÉROS-IHRE NUMMERN” te vergelijken met de nummers in de speelzone “UW SPELEN-VOS
JEUX-IHRE SPIELE” en de overeenstemmende nummers af te krassen in deze laatste speelzone. Na
het afkrassen hiervan verschijnt hetzelfde nummer als het nummer dat op de deklaag stond.
Art.4. §1. Een spel is winnend wanneer vier nummers van hetzelfde spel in de speelzone “UW
SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE” overeenstemmen met vier nummers uit de speelzone “UW
NUMMERS-VOS NUMÉROS-IHRE NUMMERN”. De vier afgekraste nummers van eenzelfde spel in de
speelzone “UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE” vormen daarbij een ononderbroken en volledig
parcours. Elk spel dient daarbij volledig afzonderlijk van de andere drie spelen te worden
beschouwd.
In het geval van de overeenstemming vermeld in het eerste lid, wordt het lotenbedrag toegekend
dat zich bevindt aan het einde van het parcours in de winstzone “?” van het betreffende spel.
§2. Wanneer geen enkele van de vier spelen een parcours bevat waarvan de vier nummers een
overeenkomst vertonen zoals vermeld in paragraaf 1, is het biljet altijd verliezend.
§3. Elk nummer vermeld in de speelzones “UW NUMMERS-VOS NUMÉROS-IHRE NUMMERN” en “UW
SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE” bestaat uit twee cijfers tussen 0 en 9. Dit nummer vormt een
ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden beschouwd.
§4. Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende spelen
bevatten. In de twee laatste gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.
Wanneer een biljet een lot toekent van:
1° 2 euro, 5 euro, 50 euro, 500 euro, 2.500 euro, 5.000 euro of 50.000 euro, dan is één spel
winnend voor het betreffende bedrag;
2° 10 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend
en dit elk voor een bedrag van 5 euro;
3° 15 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend
en dit voor een bedrag van 10 euro en 5 euro;
4° 20 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend
en dit voor een bedrag van 15 euro en 5 euro, hetzij drie spelen winnend en dit voor een bedrag van
10 euro, 5 euro en 5 euro;
5° 30 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend
en dit voor een bedrag van 20 euro en 10 euro, hetzij drie spelen winnend en dit voor een bedrag
van 15 euro, 10 euro en 5 euro.
Art.5. 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 15 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 17 euro.

