
 
PRIJZEN LOTERIJ 2019 

 
 
Hoofdprijzen:       Lotnummer:  103657  Mercedes –Benz PW A180 Blue Efficiency 
                         Lotnummer:  070097        Mercedes- Benz PW A180 Blue Efficiency 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prijzen:  Lotnummer:  Prijs: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1e prijs  128140   Vakantie  reischeques ter waarde van 5.000,00 euro 
2e prijs  113161   Vakantie  reischeques ter waarde van 4.000,00 euro 
3e prijs  051814   Vakantie  reischeques ter waarde van 3.000,00 euro 
4e prijs  010016   Vakantie  reischeques ter waarde van 2.500,00 euro      
5e prijs  357186   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro 
6e prijs  093004   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro 
7e prijs  191587   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro      
8e prijs  225321   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro     
9e prijs  117638   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro    
10e prijs   241193   Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro        
 
 
Overige prijzen: Op alle loten met als laatste 4 cijfers: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11e t/m   60e prijs Op alle loten met als laatste nummers:      9843 E-reader 
 
61e t/m 110e prijs  Op alle loten met als laatste nummers:     3238 Airfryer                 
  
111e t/m 160e prijs     Op alle loten met als laatste nummers       2210 Bleutooth speaker 
 
161e t/m 210e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:       7097 Fitbit sportarmband                                                
 
211e t/m 260e prijs    Op alle loten met als laatste nummers         9480     Tablet 16GB                      
 
261e t/m 310e prijs   Op alle loten met als laatste nummers:       2944    Nespresso koffie apparaat 
 
311e t/m 360e prijs     Op alle loten met als laatste nummers:   1133      SodaStream Soda maker 
 
361e t/m 410e prijs     Op alle loten met als laatste nummers:      6919     Action cam 

                             
411e t/m 460e prijs   Op alle loten met als laatste nummers:    9665  Window cleaner (vervanger wisser en zeem)    
      
461e t/m 510e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:     8522  Blender 
 
511e t/m 560e prijs  Op alle loten met als laatste nummers:     5175  in- ear sport oordopjes                     
  
561e t/m 610e prijs Op alle loten met als laatste nummers        4236  Giftcard BCC t.w.v. € 30,00                                        
 
611e t/m 660e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:    3870  Giftcard BCC t.w.v. € 15,00  
 
 
De prijzen zijn getrokken op 12 juni 2019  door notaris Mr. W. L. Louwers van Notariskantoor Westland Partners N.V. te Naaldwijk 
waarvan notariële akte is gemaakt. De uitslag is op zaterdag 22 juni 2019 gepubliceerd op de Roparun website. De prijzen zijn af te halen 
tot en met 22 juni 2020 op het kantoor van Stichting Roparun in Schiedam. De prijzen zijn af te halen na overleg van het originele lot. 


