
 

 
PRIJZEN LOTERIJ 2020   
Hoofdprijs:           Lotnummer:  302983 Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI 
                                           Lotnummer:  176774  Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI 
 
  Lotnummer:  Prijs: 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1e prijs  099923  Vakantie  reischeques ter waarde van 5.000,00 euro 
2e prijs  304668  Vakantie  reischeques ter waarde van 4.000,00 euro 
3e prijs  287601  Vakantie  reischeques ter waarde van 3.000,00 euro 
4e prijs  174381  Vakantie  reischeques ter waarde van 2.500,00 euro      
5e prijs  120016  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro 
6e prijs  217598  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro 
7e prijs  113049  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro      
8e prijs  328954  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro     
9e prijs  130393  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro    
10e prijs  205323  Vakantie  reischeques ter waarde van 1.000,00 euro        
 
 
Op alle loten met als laatste 4 cijfers: 
 
11e t/m   60e prijs Op alle loten met als laatste nummers:   3877    E-reader 
 
61e t/m 110e prijs  Op alle loten met als laatste nummers:    5134   Airfryer                 
  
111e t/m 160e prijs     Op alle loten met als laatste nummers      1930     Bluetooth speaker 
 
161e t/m 210e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:   0039  Tablet 16GB                                               
 
211e t/m 260e prijs    Op alle loten met als laatste nummers    9444      Fitbit sportarmband                                                
 
261e t/m 310e prijs   Op alle loten met als laatste nummers:   4816     Nespresso koffie apparaat 
 
311e t/m 360e prijs     Op alle loten met als laatste nummers:   1571 SodaStream Soda maker 
 
361e t/m 410e prijs     Op alle loten met als laatste nummers:   0238    Action cam 

                             
411e t/m 460e prijs   Op alle loten met als laatste nummers:   5355      Window cleaner 
               (vervanger wisser en zeem)    
       

461e t/m 510e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:   0228   Blender 
 
511e t/m 560e prijs  Op alle loten met als laatste nummers:    2817      in- ear sport oordopjes                     
  
561e t/m 610e prijs Op alle loten met als laatste nummers    4003       Giftcard BCC t.w.v. € 30,00                                        
 
611e t/m 660e prijs    Op alle loten met als laatste nummers:   5409   Giftcard BCC t.w.v. € 15,00  
 
 
De prijzen zijn getrokken op  3 juni 2020  door notaris Mr. W. L. Louwers van Notariskantoor Westland Partners N.V. te Naaldwijk 
waarvan notariële akte is gemaakt. De uitslag is op zaterdag 13 juni 2020 gepubliceerd op de Roparun website. De prijzen zijn af te 
halen tot en met 13 juni 2021 op het kantoor van Stichting Roparun in Schiedam (klik hier voor routebeschrijving). De prijzen zijn af 
te halen na overleg van het originele lot. 

https://roparun.nl/nl/contact/contactgegevens/

