
Voorbereiding
• Bepaal welke sponsoren, bedrijven, seniorenteams 

en andere personen je wilt gaan benaderen voor 
het Superlot.

• Promoot de verkoop van Superloten op jullie 
eigen website en gebruik hiervoor het gratis te 
downloaden promotiemateriaal.

Verkoop
• Je verkoopt het Superlot voor € 150,-. Zowel de 

koper als de verkoper ondertekenen het  
symbolische Superlot welke 50 loten vertegen-
woordigt. De koper mag dit lot houden of aan 
jullie vereniging geven om ter promotie op te 
hangen op de club. 

• Verkoop je Superlot online of laat het aankoop-
formulier op de achterzijde invullen. De met de 
hand ingevulde formulieren moeten altijd nog 
door de vereniging geregistreerd worden in  
‘Mijn Grote Clubactie’. 
 

Betaalmethoden
• Eenmalige machtiging: de Grote Clubactie  

incasseert € 150,- per Superlot bij de koper.  
De koper ontvangt dan 50 lotnummers per mail  
en op zijn/haar bankafschrift. De Grote Clubactie 
keert € 120,- per Superlot aan de vereniging uit, 
minus € 0,12 incassokosten.  
 

• Contant: de koper betaalt € 150,- aan jouw  
vereniging. De Grote Clubactie incasseert € 34,- 
per Superlot bij de vereniging, bestaande uit  
20% van de opbrengst per lot (€ 30,-) en 
verzendkosten (€ 4,-) voor de 50 papieren loten 
die naar de koper worden opgestuurd.

Afronding
• Uit alle verkochte Superloten wordt 1 Superlot 

getrokken. Dit Superlot vertegenwoordigt  
€ 5.000,- welke uit naam van de koper door de 
Grote Clubactie aan jouw vereniging wordt  
overgemaakt. 

• Een kopie van het aankoopformulier  
vertegenwoordigt de factuur voor de koper  
van het Superlot.

& maak kans op € 5.000,- voor de clubkas

Voordelen voor de vereniging
• Eén verkocht Superlot betekent € 120,-  

voor je club. 

• Bedrijven en sponsoren steunen eenvoudig 
je actie door de koop van een Superlot.  

• Dit lot is ook ideaal te verkopen aan 
seniorenteams die graag willen bijdragen.

Voordelen voor de Superlotkoper
• Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten en je 

hebt daarmee als koper een grotere winkans. 

• Als koper kan je deze 50 loten ook weggeven 
aan personeel, relaties of klanten. 

• De aankoop van een Superlot kan worden ingezet 
om publiciteit voor jou te genereren op de  
website of social mediakanalen van de vereniging.

Benieuwd hoe het verkopen 
van Superloten werkt?
Bekijk dan de handige video.

Verkoop Superloten

Uit alle verkochte Superloten wordt één Superlot getrokken. Namens de koper van dit winnende 
Superlot maakt de Grote Clubactie € 5.000,- aan jouw vereniging over.



(Bedrijfs)naam:............................................................................................................................................................................

Geslacht: Man     Vrouw

Voorletter(s):  ............................  Achternaam:  ....................................................................................................................

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

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

E-mail: .............................................................................................................................................................................................

Betaalmethode:      Eenmalige machtiging           Contant             

Bij betaalmethode eenmalige machtiging:

IBAN:  

Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met het Deelnemersreglement. 
Meer info: clubactie.nl/voorwaarden.

Indien een aankoop met de betaalmethode eenmalige machtiging wordt gedaan, geef ik door ondertekening van dit 
formulier toestemming aan de Grote Clubactie te Tilburg (incassant ID: NL29ZZZ180518800000) om een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van € 150,- per Superlot van mijn rekening af te schrijven. 

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

...........  Superloten x € 150,- = € ............... Naam vereniging:

Datum:  Naam verkoper vereniging:

Handtekening koper:  Handtekening verkoper vereniging:

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

Een kopie van dit aankoopformulier is voor de koper. De kopie is tevens de factuur.

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

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

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. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+

Gefeliciteerd!
Jij hebt net een Superlot gekocht. Bedankt, jouw inzet is goud waard! Met jouw 
bijdrage kan de vereniging hun clubdoel bereiken. En daarnaast maak jijzelf 
ook nog eens kans op leuke prijzen. De trekking van de Grote Clubactie is op
8 december 2021. Kijk vanaf 9 december 2021 voor de uitslag op clubactie.nl

Aankoop Superlot 2021

Betaal rechtstreeks aan de vereniging.

Hoe wil jij een Superlot kopen? Via dit formulier of via je telefoon?

Scan de QR-code 
of ga naar 

clubactie.nl/superlotkopen

Je ontvangt je loten per e-mail.


