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Artikel 1. De loterij met biljetten “Bingo 3 euro” is een loterij georganiseerd door de Nationale
Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling
van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale
Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.
Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.000.000 of op
veelvouden van 1.000.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald
op 300.556, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

AANTAL LOTEN
1
2
3
50
500
5.000
15.000
50.000
105.000
125.000
TOTAAL 300.556

BEDRAG VAN DE
LOTEN (EURO)
100.000
25.000
10.000
500
50
25
15
10
5
3

TOTAAL BEDRAG
VAN DE LOTEN (EURO)
100.000
50.000
30.000
25.000
25.000
125.000
225.000
500.000
525.000
375.000
TOTAAL 1.980.000

1 WINSTKANS OP
1.000.000
500.000
333.333,33
20.000
2.000
200
66,67
20
9,52
8
TOTAAL 3,33

Art.3.§1. Op de voorkant van het biljet staat een eerste duidelijk afgebakende speelzone die bedekt
is met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. Die speelzone is herkenbaar door de
vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMÉROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN" op en onder de
ondoorzichtige deklaag, of in de nabijheid van de speelzone.
Onder de in het eerste lid bedoelde ondoorzichtige deklaag staan 24 verschillende nummers
genaamd "Winnende nummers", die willekeurig worden gekozen uit 64 nummers gaande van 01 tot
en met 64.
Nabij de in het eerste lid bedoelde speelzone bevindt zich een andere duidelijk afgebakende
speelzone die een kaart weergeeft, genaamd "Bingokaart". De Bingokaart bestaat uit 64 vakjes die
worden geschikt in 10 horizontale rijen of niveaus.
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In ieder van deze 64 vakjes staat een verschillend nummer van boven naar beneden en van links
naar rechts gaande van 01 tot en met 64.
De bovenste rij van de Bingokaart bevat 2 vakjes, de twee volgende rijen 4 vakjes, de drie volgende
rijen 6 vakjes, de 2 volgende rijen 8 vakjes en de twee laatste, onderste rijen 10 vakjes.
De Bingokaart wordt doormidden gedeeld door een kolom die op elk van de 10 niveaus van boven
naar beneden de volgende lotenbedragen bevat, gekozen uit de in artikel 2 bedoelde loten: € 3, € 5,
€ 10, € 15, € 25, € 50, € 500, € 10.000, € 25.000, € 100.000.
§2. In de Bingokaart wordt er telkens gesproken van "Winnend vakje" wanneer het een vakje
betreft waarvan het daarin vermelde nummer overeenstemt met één van de "Winnende nummers".
De eventuele toekenning van de loten berust op de overeenstemming van een aantal "Winnende
nummers" met alle nummers in de vakjes op éénzelfde horizontale rij van de Bingokaart, waardoor
een winnende horizontale rij ontstaat.
§3. Is winnend het biljet waarvan alle vakjes van een horizontale rij op de Bingokaart winnend zijn.
Het lot dat wordt toegekend is vermeld in de kolom op het betreffende niveau van de winnende
horizontale rij.
Een winnend biljet bestaat uit één, twee of drie winnende horizontale rijen. In de twee laatste
gevallen worden de loten opgeteld.
Een biljet die geen enkele volledige rij met winnende vakjes bevat in de Bingokaart, is altijd
verliezend.
§4. Wanneer een biljet een lot toekent :
1° van 3 euro, 5 euro, 10 euro, 500 euro, 10.000 euro, 25.000 euro of 100.000 euro, dan bevat de
Bingokaart slechts één winnende horizontale rij;
2° van 15 euro, dan bevat de Bingokaart hetzij één winnende horizontale rij voor het betreffende
bedrag, hetzij twee winnende horizontale rijen voor 10 euro en 5 euro;
3° van 25 euro, dan bevat de Bingokaart hetzij één winnende horizontale rij voor het betreffende
bedrag, hetzij twee winnende horizontale rijen voor 15 euro en 10 euro;
4° van 50 euro, dan bevat de Bingokaart hetzij één winnende horizontale rij voor het betreffende
bedrag, hetzij drie winnende horizontale rijen voor 25 euro, 15 euro en 10 euro.
§5. De spelers kunnen de in de Bingokaart vermelde winnende nummers aanduiden. Dat kan
gebeuren door de daarvoor bestemde doorzichtige deklaag te verwijderen waarmee de vakjes van
de "Bingokaart" zijn bedekt, of op om het even welke andere manier die de leesbaarheid van de
betrokken winnende nummers niet aantast.
Elk nummer vermeld in de eerste speelzone, die de winnende nummers bevat, bestaat uit twee
cijfers tussen 0 en 9. Dit nummer vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk
mogen worden beschouwd.
Art.4. Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine
lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten,
worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 25 euro. De
som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in
cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld
bedrag dat niet minder mag bedragen dan 55 euro.
Art.5. De biljetten "Bingo" uitgegeven vóór 3 februari 2020 blijven onderworpen aan de regels van
het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij
met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij.

