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1. De lustrumloterij is voor AGC—leden van 18 jaar en ouder. 

2. De organisator van de lustrumloterij is de Amsterdamse Golf Club,  

gevestigd aan de Bauduinlaan 35, 1047 HK Amsterdam. 

3. Loten kosten € 10,- per stuk, met dien verstande dat bĳ afname van meer 

loten tegelijkertijd de volgende kortingsregeling geldt: 6 loten voor € 50,-, 10 loten voor € 80,-. 

4. De loten zijn verkrijgbaar bij de leden van de Lustrumcommissie en de Caddiemaster. 

5. Een lot bestaat uit 2 delen die elk het unieke lotnummer bevatten:  

deel 1: blijft in handen van de organisator en is voor de trekking en 

deel 2:  is voor de koper van het lustrumlot.  

6. Loten worden op naam geregistreerd (deel 1). 

7. Een winnend lot (deel 2) kan tot en met 31 december 2019 worden ingewisseld voor een prijs.  

8.  De hoofdprijzen zijn: 

- Twee (2) Business Class retour-tickets vanaf Amsterdam naar een wereldwijde bestemming    

  naar keuze, (zie de voorwaarden op de website) met dank aan United Airlines Cargo 

- Twee (2) Economy Class retour-tickets vanaf Amsterdam naar een Europese bestemming  

  naar keuze, (zie de voorwaarden op de website) met dank aan KLM. 

- Weekend voor twee personen naar Berlijn met vlucht en hotel; met dank aan Bart Mouwen 

9. De trekking geschiedt door een greep uit een afgesloten doos (de trekkingsdoos) met de delen 2 van alle 

verkochte loten. 

10. Er zullen drie trekkingen plaatsvinden, te weten op, 27 april, 29 juni en 14 september na afloop van de resp. 

wedstrijden. 

11. De uitslag van de trekking zal worden gepubliceerd op de website van het Lustrum.  

12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

13. De eventuele kansspelbelasting is voor rekening van de deelnemers.  

14. De prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.  

15. De Amsterdamse Golf Club is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of 

overlijden indien deze gevallen zich voortvloeiend uit het winnen van prijzen of deelnemen aan de loterij 

zouden voordoen.  

16. De Amsterdamse Golf Club behoudt zich het recht voor om de loterij zonder opgaaf van redenen en zonder 

eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.  

17. De Amsterdamse Golf Club kan om organisatorische redenen of vanwege redenen met een juridische of 

wettelijke grondslag bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging of nadere 

kennisgeving achteraf.  

18. Door deel te nemen aan de loterij aanvaardt de deelnemer de bepalingen van dit reglement.  

19. Door deelname aan de loterij verlenen de prijswinnaars toestemming hun namen en foto's te gebruiken voor 

publicatie in het clubblad en op de Ledenpagina van de website.  

20. Dit reglement is van toepassing op de loterij en de trekkingen.   

21. De loterij wordt georganiseerd ter ondersteuning van de Lustrumactiviteiten. De helft van de opbrengst 

komt ten goede aan de de stichting Only Friends te Amsterdam. 

 

 


