
 

Doet het bedrijf waar jouw vader of moeder werkt mee aan Grote Club 

Actie 2019 met een Superlot ? 

• Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het lot wordt meestal gekocht door bedrijven als mini-sponsoring.  

• Bedrijven kunnen aangekochte loten zélf als geschenk toekennen aan personeel, klanten of relaties, maar ook in eigen 

beheer houden. 

• Het Superlot heeft een aankoopwaarde van € 150,-. S.V. Hoofddorp maakt door aankoop kans op het Grote Clubfeest t.w.v. 

€ 5.000,-. Het bedrijf van jouw vader of moeder maakt 50 keer kans op mooie Grote Clubactie-prijzen uit de loterij.  

• Met het Superlot steunt het bedrijf jou én S.V. Hoofddorp, 80% van de opbrengst gaat direct naar de club.  

• Na intekening voor een Superlot met eenmalige machtiging ontvang je via ons een symbolisch Superlot die je beide 

ondertekent. Nadat de bedrijfsgegeven door ons zijn geregistreerd, ontvangt het bedrijf 50 lotnummers op hun bankafschrift. 

Wil het bedrijf via de bank betalen en tóch fysieke loten ontvangen? Kruis dit aan onderaan dit formulier, dan nemen wij 

contact op met de Grote Clubactie.  

• Maak een kopie van dit ingevulde aankoopformulier. Dat is tevens de factuur voor het bedrijf!  

• De trekking van de Grote Clubactie is woensdag 11 december 2019. De trekkingsuitslag vind je vanaf 12 december 2019 

op clubactie.nl. Kijk voor een volledig overzicht van de prijzen op: clubactie.nl/prijzen.  

• De trekking van het Superlot, waarbij het Grote Clubfeest wordt verloot, gebeurt ook op woensdag 11 december 2019. De 

winnaar van dit feest wordt uiterlijk maandag 31 december 2019 bekend gemaakt op clubactie.nl.  

• Voor de actievoorwaarden en meer informatie over het Superlot, zie clubactie.nl. 

Als het bedrijf van jou vader of moeder belangstelling heeft voor de aankoop van één of meer Superloten, kan je deze 

intekenlijst laten invullen en mailen!  Wij verzorgen namens S.V. Hoofddorp dan de verdere verwerking van de aankoop bij 

de Grote Clubactie. 

s.v.p. in BLOKLETTERS invullen:     Team:………  voor- en achternaam spelertje:………………………..………………………………………...      

Bedrijfsnaam: ..…………………………………….…………………………………...……….. 

Gevestigd te: :(adres)………………………………..……… ( postcode+ plaats) .………..…………….... 

Vertegenwoordigd door: (naam) ………………………………………………….………..….….. 

(functie)………………..………………….(e-mail adres)…………………………………….………..….. 

(telefoonnummer) ………………………………………. IBAN nr ):  

Wil graag ……. (aantal)  Superloten bestellen voor de Grote Club Actie 2019. 

        Indien fysieke loten gewenst zijn kruis dan voorgaand hokje aan. Anders ontvangt u lotnummers op uw bankafschrift .  

Ingevuld intekenformulier s.v.p. uiterlijk 15 november 2019  mailen naar:  josvanbakel.svhoofddorp@live.nl 


