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KRUISWOORDRAADSEL – MOTS CROISÉS – KREUZWORTRÄTSEL 5 EURO
-SPECIFIEKE UITGIFTEVOORSCHRIFTEN(K.B. 04.05.2018 - B.S. 08.06.2018)
Artikel 1. De loterij met biljetten “Kruiswoordraadsel - Mots Croisés – Kreuzworträtsel 5 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 van “Kruiswoordraadsel - Mots Croisés – Kreuzworträtsel 5
euro” wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 250.000 of op veelvouden van 250.000.
De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.
Art.2. Voor iedere hoeveelheid van 250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op
73.506, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:
AANTAL LOTEN

1
5
500
1.000
2.000
3.000
5.000
26.000
36.000
TOTAAL 73.506

BEDRAG
VAN DE LOTEN
(EURO)
100.000
3.000
100
50
25
20
15
10
5

TOTAAL BEDRAG
VAN DE LOTEN
(EURO)
100.000
15.000
50.000
50.000
50.000
60.000
75.000
260.000
180.000
TOTAAL 840.000

1 WINSTKANS OP

250.000
50.000
500
250
125
83,33
50
9,62
6,94
TOTAAL 3,40

Elke hoeveelheid biljetten wordt uitgegeven in één enkele taalversie, hetzij in het Frans, hetzij in het
Nederlands, hetzij in het Duits. Voor alle uitleg en informatie die op de voor- en de achterkant van
de uitgegeven biljetten staat, geldt wat volgt :
1° in de Franse taalversie zijn die gegevens uitsluitend in het Frans gesteld;
2° in de Nederlandse taalversie zijn die gegevens uitsluitend in het Nederlands gesteld;
3° in de Duitse taalversie zijn die gegevens uitsluitend in het Duits gesteld.
Art.3. §1. Op de voorkant van het biljet staan er vier duidelijk onderscheiden speelzones, met
name, afhankelijk van de taalversie van het biljet, “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1”, “Rooster 2 –
Grille 2 – Gitter 2”, de “bonusspeelzone” en de “uw letters-speelzone”. “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter
1”, “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2” en de “bonusspeelzone” zijn bedekt met een doorzichtige
deklaag. De “uw letters-speelzone” is bedekt met een ondoorzichtige deklaag.
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Op de ondoorzichtige deklaag van de “uw letters- speelzone” staat de vermelding "UW LETTERS",
"VOS LETTRES" of "IHRE BUCHSTABEN", afhankelijk van de taalversie van het biljet. Nadat de
speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast, verschijnt er in een kadertje het volgende :
1° de vermelding "UW LETTERS", "VOS LETTRES", of "IHRE BUCHSTABEN" afhankelijk van de
taalversie van het biljet;
2° achttien verschillende letters, die worden weergegeven in hoofdletters.
In de “uw letters-speelzone” staan er, buiten het in het tweede lid bedoelde kadertje, vier letters die
uitsluitend controledoeleinden hebben en dus geen spelelementen vormen waarmee voor de
toepassing van paragraaf 2 en 3 rekening dient te worden gehouden.
De speelzones “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1” en “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2” bestaan elk uit
een rooster met een reeks duidelijk onderscheiden vakjes waarvan het aantal wordt bepaald door de
Nationale Loterij. Dat aantal mag niet lager zijn dan 25 en niet hoger dan 400. In een deel van die
vakjes staan er ofwel een ster, ofwel hoofdletters die van vakje tot vakje kunnen verschillen. De
letters staan in aaneengesloten vakjes en vormen zo meerdere woordenblokken die van elkaar
kunnen verschillen en die uitsluitend moeten worden gelezen hetzij verticaal van boven naar
beneden, hetzij horizontaal van links naar rechts. Onder "blok" dient te worden verstaan : een
geheel van letters dat één enkel woord vormt en dat geenszins mag worden opgesplitst om één of
meer andere woorden te vormen. Eén of meer vakjes met een letter kunnen zowel worden gebruikt
voor horizontaal weergegeven woorden als voor verticaal weergegeven woorden. Een ster stelt
eender welke letter voor die nodig is om een woord te vormen.
De “bonusspeelzone” bestaat uit vijf aaneengesloten vakjes waarin telkens een hoofdletter staat die
van vakje tot vakje kan verschillen, en een woordenblok vormt, bedoeld in het vierde lid. Het eerste
vakje met hoofdletter van de “bonusspeelzone” overlapt met een vakje met hoofdletter van “Rooster
1 – Grille 1 – Gitter 1”. Het laatste vakje met hoofdletter van de “bonusspeelzone” overlapt met een
vakje met hoofdletter van “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2”.
§ 2. In de speelzones “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1” en “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2” wordt een
woordenblok "winnend blok" genoemd, wanneer de in de vakjes van dat blok weergegeven letters
allemaal voorkomen bij de achttien letters van de “uw letters-speelzone”. Een ster in een vakje in de
speelzones “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1” en “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2” wordt beschouwd als
een overeenstemmende letter uit de “uw letters-speelzone”.
Een winnend biljet kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 winnende blokken bevatten.
Een winnend biljet levert respectievelijk de volgende loten op :
1° 5 euro, wanneer dat biljet 3 winnende blokken bevat;
2° 10 euro, wanneer dat biljet 4 winnende blokken bevat;
3° 15 euro, wanneer dat biljet 5 winnende blokken bevat;
4° 20 euro, wanneer dat biljet 6 winnende blokken bevat;
5° 50 euro, wanneer dat biljet 7 winnende blokken bevat;
6° 100 euro, wanneer dat biljet 8 winnende blokken bevat;
7° 3.000 euro, wanneer dat biljet 9 winnende blokken bevat;
8° 100.000 euro, wanneer dat biljet 10 winnende blokken bevat.
Op de voorkant van de biljetten staat een legende die een overzicht geeft van de acht in het derde
lid bedoelde winstmogelijkheden.
Het woord dat gevormd kan worden in de “bonusspeelzone” mag niet worden geteld bij het totaal
aantal winnende blokken.
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§3. De “bonusspeelzone” is winnend wanneer de vijf letters in de vakjes die de “bonusspeelzone”
vormen allemaal voorkomen bij de achttien letters van de “uw letters-speelzone”. In dat geval wordt
een lot toegekend van 25 euro.
§4. Een biljet kan winnend zijn ofwel met een aantal winnende blokken zoals aangegeven in de
legende, ofwel met een winnende “bonusspeelzone”.
Een biljet dat winnend is met een bepaald aantal winnende blokken levert uitsluitend een lot op
waarvan het bedrag wordt bepaald door het grootste aantal winnende blokken dat in totaal wordt
aangetroffen in de speelzones “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1” en “Rooster 2 – Grille 2 – Gitter 2”.
Een biljet is verliezend wanneer het één, twee of geen enkel winnend blok bevat en wanneer de vijf
letters in de vakjes die de bonusspeelzone vormen niet allemaal voorkomen bij de achttien letters
van de “uw letters-speelzone”.
Om de winnende blokken in de speelzones “Rooster 1 - Grille 1 – Gitter 1” en “Rooster 2 – Grille 2 –
Gitter 2” en om het woord in de “bonusspeelzone” duidelijk te kunnen zien, heeft de speler de
volgende mogelijkheden :
1° ofwel krast hij de doorzichtige deklaag af die de vakjes bedekt waarin een letter staat die
overeenstemt met een van de letters uit de in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde speelzone;
2° ofwel duidt hij de vakjes aan waarin een letter staat die overeenstemt met een van de letters uit
de in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde speelzone. Een dergelijke aanduiding mag de leesbaarheid van
de betrokken letters echter niet aantasten.
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 45 euro.

