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PERSBERICHT 

 

Tiende Lottery Shop van de Nationale Loterij opent haar deuren in Leuven 

 

Op vrijdag 28 oktober opent de Nationale Loterij haar tiende Lottery Shop. Op de gekende Grote Markt, in 
het hart van Leuven, kunnen spelers vanaf nu terecht om hun favoriete trekkings- of krasspel te spelen, om 

winsten tot € 100.000 te innen of om meer te weten te komen over de talrijke goede doelen die zij zelf 
steunen.  

 
Verspreid over de jaren 2018 en 2019 opende de Nationale Loterij acht eigen winkels, ofte Lottery Shops in 

verschillende grote steden in België: in Gent, Antwerpen, Brussel, Oostende, Hasselt, Luik, Namen en 

Charleroi. Eerder deze maand opende de negende Lottery Shop feestelijk haar deuren in Brugge en vandaag 

is het de beurt aan Leuven. Op een prachtige, centraal gelegen locatie, in de schaduw van het Leuvense 

stadhuis, komt op de Grote Markt de tiende Lottery Shop van de Nationale Loterij. 

“Tot voor kort waren we in bijna elke Vlaamse provincie vertegenwoordigd met een Lottery Shop, maar in 

Vlaams-Brabant was er nog een op te vullen leegte”, vertelt Joke Vermoere, Corporate Communication 

manager bij de Nationale Loterij. “Dan kom je al snel uit bij provinciehoofdplaats Leuven, een bruisende stad 

met een rijke geschiedenis. Net zoals alle Belgen speelt de Leuvenaar voor een gemiddelde inzet van € 5 af 

en toe mee met één van de spelen van de Loterij en wint er al eens iemand een mooie som die kan verzilverd 

worden in de Lottery Shop. Bovendien is Leuven een echte studentenstad en hopen we met de opening van 

onze trendy shop in het levendige stadscentrum en met een gamma van aantrekkelijke producten in de 

smaak te vallen bij een jonger doelpubliek van 18+’ers. Zij zijn vaak heel erg sociaal en maatschappelijk 

begaan en zijn er zich van bewust dat ze in ruil voor slechts enkele euro’s ook honderden goede doelen 

kunnen steunen die ook hen na aan het hart liggen.” 

“We zien onszelf zeker niet als concurrent voor de krantenwinkels of andere verkooppunten in de buurt, maar 

als een versterking voor elkaar”, vult Lottery Shop Manager, Pieter De Tant, aan. “Krantenwinkels zijn sinds 

jaar en dag een heel belangrijke schakel in ons verkoopnet. Het contact met onze spelers is heel belangrijk 

voor ons en dat gaat vlot in onze eigen winkels. We verkopen ons hele gamma aan loterijproducten en 

daarnaast maken we het winnaars makkelijk om winstbedragen tot € 100.000 te komen innen.” 

“De bezoekers in onze Lottery Shops geven waardevolle feedback omtrent nieuwe producten en concepten 

die getest worden”, verduidelijkt Pieter De Tant. “En er is veel meer dan dat. We verkopen ook leuke gadgets 

en merchandising, zoals wieleroutfits van onze wielerploeg, koffiekoppen, sleutelhangers en nog zoveel meer. 

Daarnaast zijn er in onze shops leuke acties gelinkt aan onze goede doelen en verenigingen kunnen er 

terecht voor een promobox gevuld met gadgets, ideaal voor hun evenement.” 

De nieuwe Lottery Shop bevindt zich op de Grote Markt 16 , 3000 Leuven 

Openingsuren: Ma-Za, 10u – 18u – zo. Gesloten 

Contact: 016/47.79.11 
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