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hoevenaars van veken van ‘t hoff
notarissen te v- Gra venh age

AFSCHRIFT

van de akte houdende wijziging schema trekking
van de loterij

LOTISICO.

Aktedatum 14 februari 1994.
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Heden,

veertien februari negentienhonderdvierennegentig,

verscheen voor mij,

Mr Antonius Josphus Maria van Velzen,

notaris ter standplaats

‘s-Gravenhage,

de heer Laurens Bakker,
‘s-Gravenhage,

directeur,

Pyrolalaan 68,

wonende te

postcode 2554 HG,

geboren
‘s-Gravenhage op achttien september negentienhonderdveertig en ongehuwd, directeur van de besloten
te

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
B.V..,

gevestigd te

LOTISICO

--

‘s-Gravenhage,

kantoorhoudende te
s-Gravenhage aan de Surinamestraat 17, en krachtens
artikel 13 van de statuten deze vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigende.
GESCHIEDENIS
De comparant,

handelend als gemeld,

gaf te kennen:

dat ingevolge de bepalingen der statuten van voormelde
vennootschap (destijds genaamd: N.V. De Eerste
-

Nederlandsche Maatschappij
Loterijen)

-

tot Verzekering van Risico in

zoals deze zijn vastgesteld bij

-

akte,

op
achttien juni negentienhonderdtweeêndertig verlede
n voor
notaris H.M.J. Janssen te ‘s-Gravenhage, gemelde

-

vennootschap,

mede in verband met de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, bij akte op vijf mei negentienhonderdachtentachtig voor mij,

--

notaris,

verleden, op
welke akte de Staatssecretaris van Justitie heeft
verklaard dat hem van bezwaren niet is gebleken, blijken
s
beschikking van negentien april negentienhonderdac
hten-

-

—-

tachtig B.V.

nummer 5045,

mede ten doel heeft de verdere

met het oorspronkelijke plan van uitgifte overeenkome
nde
exploitatie der drie series (a., b. en c.) polisse
n in de

-

-

2e

door haar vâér een juli negentienhonderdvijf wettig
aangelegde loterij, met uitsluiting alzo ook van het
door
uitgifte van garantiecontracten, orderbiljetten of andere
bewijsstukken,

onder welke naam ook,

-

voor het publiek

openstellen van een winstkans in loterijen;
dat dientengevolge genoemde vennootschap trekkingen
houdt van de uitkeringen op polissen van bovengemelde
-

series;
dat voor die loterijen beschikbaar werden gesteld drie
duizend zeshonderdveertig (3.640) prijzen, verdeeld
in
vijf klassen, te weten in elk der klassen een (1)
tot en
-

-

met vier (4) vijfendertig (35), in de vijfde klasse drie
honderdzeventig (370) en voorts in de eerste en de vierde
klasse ieder eenduizend vijflionderdvijfenzestig (1565)
van
respectievelijk twintig gulden (f. 20,00) en vijfenzes
tig
gulden (f. 65,00)
welke prijzen op de prijsbriefjes
werden aangeduid met vermelding van de klasse waarto
e zij
behoren en de hierna onder 5.

vermelde bedragen;

dat van die bedragen werden uitgekeerd een/twintigste
deel verminderd met het zogenaamde ‘eigen geld”, een
en
ander als op de genoemde polissen aan toonder is bekend
-

--

——

--

gemaakt;
dat in de hieronder volgende specificatie zijn
opgenomen, onder:
-

a:

de klasse;

onder

b:

het bedrag waarmede de prijzen op een prijsbrief
je zijn
aangeduid; en onder
c:

het daarmede corresponderende bedrag dat inderd
aad op
de onder 5. bedoelde prijs werd uitgekeerd, te
weten:
a. vijfde klasse, 5. eenhonderdduizend gulden,
c. vier-

-

--

duizend tweehonderdzesenveertig gulden en veertig
cent;
a. vijfde klasse, b. vijftigduizend gulden,
c. tweeduizend
—-

eenhonderdeenentwintig gulden en veertig
cent;
a. derde klasse, b. vijfentwintigduizend
gulden,

c.

een

-
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duizend zestig gulden en vijfendertig cent;
a. vierde klasse, 5. vijfentwintigduizend gulden,

-

c.
duizend negenenvijftig gulden en vijfenvijftig cent;
a. vijfde klasse, 5. vijfentwintigduizend gulden, c.
duizend achtenvijftig gulden en negentig cent;
a. eerste klasse, 5. twintigduizend gulden, c.

een-

een-

acht

honderdnegenenveertig gulden en vijftien cent;
a. tweede klasse, 5. twintigduizend gulden, c.

acht
honderdachtenveertig gulden en vijfenvijftig
cent;
a. vijfde klasse, 5. vijftienduizend gulden, c. zes
lionderddrieendertig gulden en negentig cent;
a.

vijfde klasse,

5.

tienduizend gulden,

c.

vierhonderd

eenentwintig gulden en veertig cent;
a. eerste klasse, 5. vijfduizend gulden,

c.

tweehonderd-

c.

tweehonderd-

elf gulden en vijfenzestig cent;
a. tweede klasse, 5. vijfduizend gulden,
elf gulden en vijf cent;
a.

derde klasse,

5. vijfduizend gulden,
tien gulden en vijfendertig cent;
a.

vierde klasse,

5.

c.

tweehonderd

-

-

-

—-

vijfduizend gulden,

c.

tweehonderd

negen gulden en vijfenvijftig cent;
a. vijfde klasse, 5. vijfduizend gulden,

c.

tweehonderd

c.

vierentachtig

c.

drieentachtig

-

-

acht gulden en negentig cent;
a.

eerste klasse,

5.

tweeduizend gulden,

gulden en vijftien cent;
a.

tweede klasse,

a.

derde klasse,

5. tweeduizend gulden,
gulden en vijfenvijftig cent;
5.

tweeduizend gulden,

c.

tweeentachtig

-

gulden en vijfentachtig cent;
a. vierde klasse,

b.

tweeduizend gulden,

c.

tweeentachtig

tweeduizend gulden,

c.

eenentachtig

gulden en vijf cent;
a.

vijfde klasse,

5.

gulden en veertig cent;
a.

eerste klasse,

5.

eenduizend vijfhonderd gulden,

c.

-
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tweeenzestig gulden en negentig cent;
a.

tweede klasse,

5.

-

eenduizend vijfhonderd gulden,

tweeenzestig gulden en dertig cent;
a. derde klasse, 5. eenduizend vijfhonderd gulden,
enzestig gulden en zestig cent;

c.

c.

a. vierde klasse,

5.

eenduizend vijfhonderd gulden,
zestig gulden en tachtig cent;

c.

a. vijfde klasse,

5.

c.

eenduizend vijfhonderd gulden,

een

zestig gulden en vijftien cent;
a.

eerste klasse,

5.

eenduizend gulden,

c.

eenenveertig

c.

eenenveertig

--

gulden en vijfenzestig cent;
a.

tweede klasse,

5.

eenduizend gulden,

—-

gulden en vijf cent;
a.

derde klasse,

5.

eenduizend gulden,

c.

veertig gulden

-

en vijfendertig cent;
a. vierde klasse,

5.

eenduizend gulden,

c.

negenendertig

c.

achtendertig

-

gulden en vijfenvijftig cent;
a. vijfde klasse,

5.

eenduizend gulden,

--

gulden en negentig cent;
a.

eerste klasse,

5.

vierhonderd gulden,

c.

5.

vierhonderd gulden,

c. vijftien

zestien gulden

en vijftien cent;
a.

tweede klasse,

gulden en vijfenvijftig cent;
a.

derde klasse,

5.

vierhonderd gulden,

c.

veertien gulden

en vijfentachtig cent;
a. vierde klasse,

5.

vierhonderd gulden,

c.

veertien

5.

vierhonderd gulden,

c.

dertien gulden

5.

tweehonderd gulden,

c.

zeven gulden

tweehonderd gulden,

c.

zeven gulden

gulden en vijf cent;
a.

vijfde klasse,

en veertig cent;
a.

eerste klasse,

-

en vijfenzestig cent;
a.

tweede klasse,

5.

-

en vijf cent;
a.

derde klasse,

5.

tweehonderd gulden,

c.

zes gulden en

-

