PERSMEDEDELING

De EuroMillions-winnaar van 50.340.151 euro heeft zich gemeld
in het hoofdkantoor van de Nationale Loterij
Op vrijdag 16 november 2018 is het grote geluk weer eens in de richting van ons land gewaaid : inderdaad, een Luikenaar heeft de
EuroMillions-Jackpot in de wacht gesleept. Hij had een Quick Pick gespeeld ter waarde van 5 euro – en een van zijn beide
spelcombinaties bleek de winnende te zijn. Bovendien was hij de enige speler met de vijf juiste nummers en de twee juiste sterren,
goed voor de EuroMillions-Jackpot van welgeteld 50.340.151 euro.
Toen de man zijn spelticket nakeek, kon hij aanvankelijk zijn ogen niet geloven …Maar de droom werd werkelijkheid toen hij in het
hoofdkantoor van de Nationale Loterij zijn winstbedrag kwam ophalen. Zoals gebruikelijk, werd hij te woord gestaan door de
personeelsleden van de Nationale Loterij die al vele jaren gespecialiseerd zijn in de ontvangst en de begeleiding van « grote
winnaars ».
Zijn formidabele winstbedrag in de hoogste rang is al de vierde EuroMillions-Jackpot die dit jaar te beurt valt aan een speler uit
ons land. Eerder streek een landgenoot 107 miljoen euro op, terwijl twee anderen ieder 17 miljoen euro mochten ontvangen. Een van
beiden is ook een Luikenaar – de Provincie Luik heeft dus dit jaar al twee winnaars van de EuroMillions-Jackpot opgeleverd.
Even ter herinnering : de grootste Belgische EuroMillions-winnaar won 168 miljoen euro bij de trekking van dinsdag 11 oktober 2016.
Op de tweede plaats volgt een winnaar die bij de trekking van vrijdag 2 juni 2017 een bedrag van 153 miljoen euro opstreek.
Wat betreft onze winnaar van 50 miljoen euro : hij waagt zijn kans met EuroMillions sinds het spel in ons land werd ingevoerd, maar hij
speelt ook Lotto en Win For Life. Zijn boodschap aan de andere spelers : “Blijf proberen en blijf hopen !”.
Onze geluksvogel uit Luik wil in eerste instantie zijn kinderen laten genieten van zijn winstbedrag. Voorts is hij van plan om een deel
weg te schenken aan goede doelen.
Deze winnaar is tussen 35 en 44 jaar jong en wenst anoniem te blijven.
Het trekkingsspel EuroMillions bestaat in ons land sinds 2004. Niet minder dan 33 spelers in België hebben intussen de
EuroMillions-Jackpot opgestreken.
Dankzij de spelers van de Nationale Loterij vloeit er trouwens ieder jaar 320 miljoen euro terug naar een zeer brede waaier aan
maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten. Immers, spelen is ook helpen en is samen
kansen creëren !
De Nationale Loterij is in het bezit van een internationaal “verantwoord spel”-certificaat. De verkoop van haar producten aan
minderjarigen is verboden.
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