Online bestellen van loten Nationale
Scouting Loterij

Als jouw groep Scouting Nederland nog niet heeft gemachtigd voor incasso’s zal je dat bij de eerste
bestelpoging moeten doen. Het systeem voert een controle uit en als er geen machtiging is
afgegeven, zal dat alsnog moeten gebeuren. De procedure wijst zich vanzelf. Nadat Scouting
Nederland de machtiging heeft ontvangen, kun je loten bestellen. Houd er rekening mee, dat dit traject
de nodige tijd vergt.
Verder geldt ook het volgende:
De besteller van de loten moet of de penningmeester van de groep zijn of een kader lid, die door de
penningmeester gemachtigd is om de groepsrekening te gebruiken.
Machtigen van kaderleden:
- Inloggen op https://sol.scouting.nl
- Kies de juiste organisatie in de lijst (rechterbovenhoek)
- Kies in het hoofdmenu 'Financiën'
- Kies dan in het submenu 'Gemachtigden'
- Kies rechts onderaan ‘Machtiging toevoegen’
- Selecteer het kaderlid uit de lijst en klik op volgende
- Selecteer het bankrekeningnummer waarvoor dit kaderlid gemachtigd moet worden
- Kies de ‘Verloopdatum’
- Klik op ‘Voltooien’
Bestellen van Loten
Zorg dat je een inlogaccount hebt (gebruikersnaam + wachtwoord)
Heb je nog geen inlogaccount, ga dan naar www.sol.scouting.nl en vraag het aan.
Bestelling:
- Inloggen op https://sol.scouting.nl
- Wissel eventueel naar de organisatiel waarop je gemachtigd bent voor de groepsrekeningnummer
door de penningmeester.
- Kies in het hoofmenu 'Organisatie'
- Kies dan in het submenu 'Loten bestellen'
- Selecteer het aantal loten dat je wilt bestellen
- Je kan maximaal 2500 loten per keer/dag bestellen (aantal 2500)
- Selecteer het bankrekeningnummer
- Selecteer het afleveradres
- Vul eventueel een opmerking in (alleen voor relevante zaken gebruiken)
- Kies bij verzendmethode voor ‘afhalen Leusden’ of ‘normale verzending’
- Klik op “Bestelling plaatsen”
- Bij het bevestigingsscherm goed controleren of je het juiste aantal loten hebt besteld en daarna op
“Voltooien” klikken. Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk omdat het systeem direct
lotnummers uitgeeft aan je groep. Je kan maar 1 bestelling per dag doen.
- Zet een vinkje dat je akkoord gaat met het deelnemersreglement. Het deelnemersreglement kan
je op www.scoutingloterij.nl vinden en hierin staan de voorwaarden waaraan je je moet houden.
- Je ontvangt een bevestigingsmail en de loten zullen binnen enkele dagen verstuurd worden
(bezorging alleen in de avond en je moet tekenen voor ontvangst), of kunnen als men dat heeft
aangegeven afgehaald worden in Leusden.
In het bevestigingsmailtje zal je zien dat je debiteurennummer het organisatienummer van je groep is.
Tevens zie je daarin welke lotnummers je gaat ontvangen. Alleen scoutinggroepen kunnen loten
bestellen met de bank- of girorekening van de groep. Dus niet van de speltak. De speltakken kunnen
alleen onder de paraplu van de scoutinggroep bestellen, meerdere bestellers zijn wel mogelijk.

