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• Sommige screenshots zijn van games die nog in ontwikkeling zijn.
• Productdetails en specificatie kunnen aangepast worden.
© 2021 Nintendo

Vind alle specificaties en informatie op de website
www.nintendoswitch.nl/www.nintendoswitch.be

Nintendo Switch games en veel meer!
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DE NINTENDO SWITCH-FAMILIE

SPECIAAL
GEMAAKT VOOR 

HANDHELD-GAMING

GEMAAKT OM THUIS OF ONDERWEG MEE TE SPELEN
 p.06 ~ p.09 p.10 ~ p.13



TV-stijl
1Drie speelstijlen

Altijd, overal en met iedereen.   De Nintendo Switch biedt drie speelstijlen.

Plaats je Nintendo Switch 
in de houder en speel in HD op je tv.

Gemakkelijk op je tv 
aan te sluiten

Het systeem springt meteen 
aan wanneer je het uit de 
houder haalt.

Verbind de voeding en HDMI-kabel (beide inbegrepen) met de houder.

Je kunt je systeem overal 
mee naartoe nemen en je 
game in handheldstijl 
verder spelen.

Nintendo Switch

HDMI-kabel

Voeding



Handheldstijl 
2Drie speelstijlen

Altijd, overal en met iedereen.   De Nintendo Switch biedt drie speelstijlen.
Haal het systeem uit de houder 
en speel met de bevestigde 
Joy-Con-controllers. Tafelstijl

Joy-Con

Klap de standaard van de Nintendo Switch uit 
en deel het plezier op één scherm.

De Nintendo Switch heeft een 
controller aan beide zijden die 
samen functioneren. 

Wanneer de Joy-Con in de 
houder zitten werkt dit als 
een traditionele controller. 
Zonder de houder werken 
ze als twee afzonderlijke 
controllers.

Drie speelstijlen 3



Een OLED-scherm van 7 inch 
met levendige kleuren

Nu
verkrijgbaar

 Levendige kleuren

7-inchscherm

De Nintendo Switch® OLED-Model heeft een 7 inch OLED-scherm met een dunnere rand. Het grote scherm biedt levendige 
kleuren en een hoger contrast voor een rijkere game-ervaring in handheld- en tafelstijl. Hierdoor komen games als nooit eerder tot leven, 

of je nu op topsnelheid door de bocht scheurt of tegen vijanden strijdt.



Brede verstelbare 
standaard

64GB 
systeemgeheugen

Ingebouwde luidsprekers 
met verbeterde audio

Nieuwe houder 
met LAN-poort

Speel in tafelstijl met elke gewenste kijkhoek. 
Klap de standaard uit en geef een controller aan 
een andere speler om op hetzelfde scherm met 
of tegen elkaar te spelen, waar en wanneer je 
maar wilt.

De Nintendo Switch – OLED-Model heeft 64 GB 
systeemgeheugen. Dit geheugen kan uitgebreid 
worden met een compatibele microSD-kaart (wordt 
apart verkocht). Download je favoriete games om ze 
altijd en overal te kunnen spelen.

Geniet van helder geluid bij het spelen in de handheld- en tafelstijl.

De houder die bij de Nintendo Switch – OLED-Model 
wordt geleverd bevat twee USB-poorten, een HDMI-poort 
om het systeem mee op tv aan te sluiten, en een nieuwe 
LAN-poort, die een stabielere online-spelervaring 
mogelijk maakt bij het spelen in de tv-stijl.

Nintendo Switch – OLED-Model 
neonblauw/neonrood

Nintendo Switch – OLED-Model 
wit



Geel GrijsKoraal TurkooisBlauw

De Nintendo Switch Lite is een compact, 
lichtgewicht systeem met geïntegreerde besturing

Vijf kleuren om uit te kiezen

Op de Nintendo Switch Lite 
kun je alle Nintendo Switch-
games spelen die de 
handheldstijl ondersteunen. 
Het systeem is ideaal voor 
degenen die graag onderweg 
spelen en voor degenen die 
graag online of lokaal met 
vrienden of familie willen spelen 
die al een Nintendo Switch 
hebben.

*  Omdat de Nintendo Switch Lite speciaal 
is gemaakt voor handheld-gaming, 
kun je hem niet aansluiten op een tv.

speciaal gemaakt voor handheld-gaming Nintendo Switch Lite –



Nintendo Switch online is een betaald lidmaatschap 
met verschillende functies. Hiermee kunnen gebruikers genieten 

van online spelen, een opslagcloud waarin spelgegevens van 
ondersteunde games kunnen worden opgeslagen, 

een groeiende selectie NES- & Super NES-games en meer.

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Meer info  p.88 ~ p.91

Ontdek een wereld van games
en gratis demo's!

Scroll door de complete selectie Nintendo Switch games 
- van grote gametitels tot digitale exclusieve titels - 
met de Nintendo eShop! Je kan de Nintendo eShop 

bekijken op jouw Nintendo Switch, of bezoek 
www.nintendo.nl en www.nintendo.be

om direct op jouw systeem games aan te kopen 
of gratis demo's te downloaden.



**PayPal-rekening vereist. PayPal voorwaarden en condities van toepassing. Enkel voor 18 jaar of ouder.

De eShop biedt praktische
betalingsmogelijkheden:
Gebruik jouw creditcard online of ontdek de andere betaalwijzen!

Je kunt PayPal** gebruiken om snel en gemakkelijk te
betalen!  PayPal laat je afrekenen met je tegoed, credit card
of bankrekening.

Er zijn kaarten van €15, €25 en €50 verkrijgbaar, waardoor ze in 
ieders budget passen.

KOOPJES
Ontdek altijd nieuwe kortingen op 
honderden games.

GRATIS DEMO’S
Probeer gratis games uit en ontdek 
nieuwe pareltjes.

GRATIS GAMES EN APPS
Er staan je vele uren plezier te wachten met 
deze gratis te spelen games en apps.

ALVAST BESTELLEN
Bestel games van tevoren en speel ze als een 
van de eersten op de dag van release.

DLC
Haal nog meer uit je favoriete games met 
downloadbare content.

WENSLIJST
Hou een overzicht bij van de games waarin je 
geïnteresseerd bent, en bekijk welke in de 
aanbieding zijn.

Draag je gehele collectie 
games altijd bij je!

Koop de games
die je wilt, wanneer
je maar wilt!

Koop games digitaal en verdien 
een loyaliteitsbonus van 5%
in gouden punten voor je 
volgende aankoop!

Meer info  p.57 ~ p.61

WAAROM DIGITAAL KOPEN?

Meer dan 5000 games om te downloaden



Haal meer uit je Nintendo Switch!

Mario Party Superstars
• Genre: Party   • Uitgever: Nintendo   • Release: Nu beschikbaar  

Online**: Tot 4 spelers      Lokaal*: Tot 4 spelers

Compatibele speelstijlen 
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende
overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een 
betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
*** Lokaal spelen en online spelen vereist één console en één exemplaar van de game per speler. 

© Nintendo

FEEST ALS EEN SUPERSTER MET VRIENDEN EN FAMILIE!
Alle sterren verzamelen! Mario Party is terug met vijf bijzondere spelborden uit het 
Nintendo 64-tijdperk! Race over het glazuur van Peach’ verjaardagstaart uit de allereerste 
Mario Party om zoveel mogelijk sterren te pakken (en je tegenstanders dwars te zitten). 
Houd op het bord Ruimtestation de timer in de gaten om niet door Bowsers muntenstraal geraakt
te worden. In Mario Party kan het tij snel keren, dus blijf altijd op je hoede voor verrassingen. 
Je kunt alle standen nu ook online* spelen!

Duik in een schitterende verzameling minigames uit de hele Mario Party-serie. Of je nu in de 
bordspelstand munten voor sterren verzamelt of oefent in wat losse games, het voelt altijd weer 
goed om te zegevieren in minigames als ‘Zinkende zwammen’ of ‘Commando Shy Guy’.
Alle minigames worden met de knoppenbesturing gespeeld, dus kies zelf maar of je wilt spelen met 
een Joy-Con-controller, een Nintendo Switch-Pro-controller of een Nintendo Switch Lite.

5 
BORDEN

 & 100 
MINIGAMES

Ook beschikbaar in de



Compatibele speelstijlen 
11,2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

11,2 11,2

Haal meer uit je Nintendo Switch!

KEER TERUG NAAR DE MYSTERIËN VAN SINNOH!
Je avonturen in Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl vinden plaats in Sinnoh.
In dit weelderige, rondom Mount Coronet gelegen gebied vinden vele mythen hun oorsprong.
Om kampioen van de Pokémon League te worden, begin je een spannende reis door de vele
bijzondere locaties die Sinnoh rijk is.
De game blijft trouw aan het oorspronkelijke verhaal en ook de schaal van de dorpjes en
paden is behouden gebleven. Als je Pokémon Diamond en Pokémon Pearl hebt gespeeld,
kun je terugkeren naar bekende locaties en gekoesterde momenten opnieuw beleven.
Mocht je nog nooit eerder voet in Sinnoh gezet hebben, dan staan je talloze nieuwe 
ontmoetingen en verrassingen te wachten!

Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl
• Genre: Avontuur, RPG   • Uitgever: Nintendo   • Release: 19.11.2021  

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. 
Developed by ILCA,Inc. Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.

1 Lokale en online multispelermogelijkheid beschikbaar (software-update vereist). Voor de multispelerstand heeft elke speler een systeem en exemplaar van de software nodig.
2  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.
Het privacybeleid van het Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde online-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor online-diensten heb je een Nintendo-account nodig.  
Sommige onlinediensten vereisen ook een betaald lidmaatschap. De beschikbaarheid van betaalde online-diensten kan per regio verschillen.

Ook beschikbaar in de



EEN AVONTUUR IN HET SINNOH VAN WELEER
Vang, observeer en onderzoek wilde Pokémon om de eerste Pokédex van Sinnoh te maken 
en vullen in Pokémon Legends: Arceus voor de Nintendo Switch. Pokémon Legends: Arceus
behoudt de voornaamste gameplay van eerdere Pokémon-games, maar verrijkt die met nieuwe 
actie- en RPG-elementen. De game verplaatst je naar Sinnoh, waar Pokémon Diamond en Pokémon Pearl
zich ook afspelen. Maar dit verhaal speelt zich veel eerder af, in een tijd dat Pokémon-trainers en 
Pokémon Leagues nog niet bestonden. Omringd door wilde Pokémon en ruige omgevingen, 
ontdek je een heel andere kant van Sinnoh dan die je je misschien herinnert uit Pokémon 
Diamond en Pokémon Pearl.

Pokémon Legends: Arceus
• Genre: Avontuur, RPG, Actie   • Uitgever: Nintendo   • Release: 28.01.2022  

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures 
Inc. / GAME FREAK inc.

Compatibele speelstijlen 
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

PROVISIONAL

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!

1 Lokale en online multispelermogelijkheid beschikbaar (software-update vereist). Voor de multispelerstand heeft elke speler een systeem en exemplaar van de software nodig.
2  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.
Het privacybeleid van het Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde online-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor online-diensten heb je een Nintendo-account nodig.  
Sommige onlinediensten vereisen ook een betaald lidmaatschap. De beschikbaarheid van betaalde online-diensten kan per regio verschillen.



Compatibele speelstijlen 
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1-4* 1

© Nintendo

Animal Crossing: New Horizons
• Genre: Dieren, Simulatie       • Uitgever: Nintendo       

BEGIN EEN NIEUW LEVEN OP EEN 
PRACHTIG EILAND!
Als de drukte van het moderne leven je wat te veel wordt,
heeft Tom Nook een zakelijk voorstel voor je dat je vast zal bevallen:  
zijn ultra-exclusieve Eilandlevenpakket! Verken je eiland, verzamel 
materialen en bouw wat je wilt om je huis en eiland naar eigen smaak  
vorm te geven. Elke dag en elk seizoen wachten je nieuwe
verrassingen.  Geniet in je eentje, of nodig tot 7 vrienden uit op je
eiland. Je bepaalt zelf wat je doet: meubels maken, tuinieren,
ontwerpen, nieuwe vrienden maken

Online**, ***: Tot 8 spelers   Lokaal***: Tot 8 spelers  
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
*** Lokaal spelen en online spelen vereist één console en één exemplaar van de game per speler. 

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Nieuwe
DLC!

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS BREIDT UIT MET BETAALDE DLC
Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. 
In deze betaalde DLC kunnen spelers zich aansluiten bij Lottie en het team van het 
resortplanbureau. In hun nieuwe rol gaan spelers naar een prachtige eilandengroep 
waar ze vakantiehuizen kunnen ontwerpen, eilandfaciliteiten – zoals een school en een 
restaurant – kunnen inrichten en nieuwe manieren kunnen ontdekken om hun creativiteit 
tot uiting te laten komen naarmate ze meer vakantiehuizen ontwerpen voor hun klanten.

De gratis update 2.0 die vanaf 5 november te downloaden is bevat onder 
andere populaire personages uit de Animal Crossing-serie, nieuwe winkels 
en spelers kunnen ook aan de slag gaan met koken en het verbouwen van 
groenten plus nog veel meer nieuwe aanpassingsmogelijkheden.



Compatibele speelstijlen 
1-4

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1-4 1-2

© Nintendo

Big Brain Academy: Knappe koppen
• Genre: Educatief   • Uitgever Nintendo    • Release: 03.12.2021       

ZET SAMEN MET VRIENDEN EN FAMILIE
JE BREIN OP EEN LEUKE MANIER AAN HET WERK.
Wie is de slimste thuis? Zet die grijze massa aan het werk en 
ontdek het zelf in Big Brain Academy: Knappe koppen. 
Laat zien wat je in huis hebt in 5 verschillende categorieën: visie, 
geheugen, analyse, rekenen en inzicht. Beheers elke categorie om 
je breinscore te verhogen! Speel met maximaal drie andere spelers 
tegelijk, of meet je met spelers van over de wereld in ghoststrijd*. 
Dus ga de uitdaging aan en op verschillende manier een 
indrukwekkende breinscore op te bouwen, of het nu is door in je 
eentje lastige puzzels op te lossen, of door de strijd aan te gaan 
met rivalen! Online**: 1 player   Lokaal*: Tot 1-4 spelers
* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



© 2019 Nintendo 

JOUW AVONTUUR,
JOUW FITNESSVERHAAL! 
Pak je Ring-Con erbij, doe je beenband om en beleef een avontuur 
vol  fi tnessoefeningen! Jog door een fantasiewereld en versla 
vijanden door  allerlei oefeningen te doen in Ring Fit Adventure, een 
fi tness-game. Speel het fi tnessavontuur, doe minigames of ga voor 
een persoonlijke work-out. Voor iedereen ongeacht niveau met meer
dan 60  fi tnessoefeningen.

Ring Fit Adventure
• Genre: Lifestyle       • Uitgever: Nintendo 

Compatibele speelstijlen 
1

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1 –

Voor het spelen van deze software op de Nintendo Switch Lite is een set Joy-Con-controllers vereist en word de verstelbare Nintendo 
Switch-oplaadstandaard aanbevolen. Voor het opladen van de Joy-con-controllers is een oplaadbare Joy-Con-houder of een Nintendo 
Switch-systeem (HAC-001) vereist. Al deze producten worden apart verkocht. 

Ring-Con

Game

Beenband

INCLUSIEF

+

+

Er zijn meer spelstanden en functies toegevoegd 
aan Ring Fit Adventure via een gratis

software-update.* Zo kun je bijvoorbeeld een
vrouwelijke stem kiezen en de taal wijzigen!

*Om downloadgames te kopen of demo's en gratis software te downloaden in de Nintendo eShop via de offi  ciële website heb je een Nintendo-account nodig die is gekoppeld aan je Nintendo Switch-systeem. Je moet je systeem hebben geregis-
treerd als het hoofdsysteem voor jouw Nintendo-account. Dit doe je door de Nintendo eShop minstens één keer te bezoeken op het systeem waarop je de software wilt downloaden. Om automatisch software te downloaden moet je de nieuwste 
systeemupdate voor je systeem hebben uitgevoerd en de functie voor automatisch downloaden inschakelen. Bovendien heb je genoeg vrije ruimte nodig om het downloaden te voltooien. Ga voor meer informatie naar Service en info. Aankopen en 
demodownloads die op de website van Nintendo zijn voltooid, worden verwerkt via de Nintendo eShop.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Right Reserved. Just Dance, Ubisoft 
and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of 
Ubisoft®Entertainment in the U.S. and/or other countries.

HET IS TIJD OM TE DANSEN MET JUST DANCE 2022 
Just Dance® 2022 is terug met nieuwe universums en 40 nieuwe 
tracks met tophits, zoals "Believer" van Imagine Dragons, "Level Up" 
van Ciara en nog veel meer!
• Sport met veel plezier en begin je eigen routine met de 
Sweat-modus. Houd jezelf gemotiveerd door bij te houden hoeveel 
calorieën je verbrandt en hoeveel tijd je besteedt aan dansen.
• Vorm een team met je vrienden en heers over de dansvloer in de 
Coöp-modus.

Just Dance® 2022
• Genre: Muziek, Party       • Uitgever: Ubisoft

Compatibele speelstijlen
1–6*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–6* 1

Online**: Tot 64 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 

Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Ook beschikbaar in de



Compatibele speelstijlen 
1

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1 1

Ook beschikbaar in de

Gratis demo
beschikbaar

© Nintendo

Miitopia
• Genre: Avontuur, RPG, Simulatie       • Uitgever: Nintendo  

MII EN MIJN VRIENDEN!
Beleef even maffe als grappige avonturen met je
eigen groep vrienden in Miitopia voor de Nintendo 
Switch! Vorm je eigen team van Mii-personages en 
neem het op tegen de duistere vorst, die de
gezichten van Miitopia-bewoners heeft gestolen
- inclusief dat van de koning! Herover de gezichten en 
gebruik de kracht van vriendschap om de orde in het
koninkrijk te herstellen. 
Creëer Mii-personages die lijken op je echte vrienden 
om er je eigen Miitopia mee te bevolken! Geef je 
Mii-held naar eigen smaak vorm en plaats wie je 
maar wilt in de hoofdrollen - van de dappere strijders 
die je vergezellen tot de grote slechterik van het
verhaal. Dit is jouw persoonlijke avontuur!

© 2021 Nintendo. Co-developed 
by INTELLIGENT SYSTEMS

REAGEER SNEL, VOORDAT HET 
LACHEN JE VERGAAT!
Waag je aan ruim 200 heerlijke maffe microgames dat 
zijn bliksemsnelle minigames waar de fun vanaf druipt. 
Speel alleen of samen met een vriend! Wanneer de 
beruchte gameontwerper Wario en zijn crew zijn 
opgeslokt door zijn nieuwste creatie, moeten ze al hun 
absurde vermogens benutten om te ontsnappen.
Hoe? Door microgames te spelen, natuurlijk! 
Bijvoorbeeld door uit een vuilniszak te ontsnappen of 
door okselhaar uit een standbeeld te trekken. 
WarioWare: Get It Together! is een heerlijk gestoord 
microgame-festijn om in je eentje of met
vrienden van te genieten. 

WarioWare: Get It Together!
• Genre: Actie, Party       • Uitgever: Nintendo  

Ook beschikbaar in de

Compatibele speelstijlen 
1-4*

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1**

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk 
extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
**Voor de multispelerstand heeft iedere speler één console en exemplaar van de software nodig.

Lokaal*: Tot 4 spelersKan gespeeld worden met één Joy-Con™ per speler. Tot vier spelers worden ondersteund in de Variety 
Pack-modus, die wordt vrijgespeeld na het voltooien van verhaalspelstand is voltooid (1-2 spelers).
Lokaal spelen met twee spelers (vereist één exemplaar van de software per console).

Gratis demo
beschikbaar



Ook beschikbaar in de

EEN POKÉMON-RPG-AVONTUUR
Ontdek Galar, een enorme regio met verschillende omgevingen,
van het vredige platteland tot moderne steden, een dicht woud en 
besneeuwde bergen. In deze wereld werken mensen en Pokémon 
nauw samen om hun industrieën te ontwikkelen.

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Genre: RPG      • Uitgever: Nintendo 

©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc.
/ GAME FREAK inc.

Compatibele speelstijlen
1

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online**: Tot 4 spelers      Lokaal*: Tot 4 spelers
*Voor de multispelerstand heeft elke speler een systeem en exemplaar van de software nodig.
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van het Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde online-diensten zijn mogelijk 

niet beschikbaar in alle landen. Voor online-diensten heb je een Nintendo-account nodig. Sommige onlinediensten vereisen ook een betaald lidmaatschap. De beschikbaarheid van betaalde online-diensten kan per regio verschillen.

Haal meer uit je Nintendo Switch!

©2020 Pokémon. ©1995–2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1999 Nintendo / 
HAL Laboratory, Inc. Developed by BANDAI NAMCO Studios Inc.

GA OP FOTOSAFARI IN DE 
WERELD VAN POKÉMON!
Word een Pokémon-fotograaf in New Pokémon Snap 
op de Nintendo Switch! 
In dit avontuur, dat is geïnspireerd door de klassieke 
Nintendo 64-game, ga je op safari door de 
gevarieerde omgevingen van de Lental-regio, waar je 
wilde Pokémon zo mooi mogelijk op de foto moet 
zetten. Fotografeer bijvoorbeeld een majestueuze 
Wailord terwijl die opduikt uit een tropische zee, of 
een ondeugende Aipom die van tak naar tak slingert. 
Houd je camera in de aanslag om de Pokémon vast 
te leggen voor ze weer uit beeld verdwenen zijn. 

New Pokémon Snap
• Genre: Avontuur       • Uitgever: Nintendo  

Compatibele speelstijlen
1

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



Mojang © 2009-2019.
"Minecraft" is a trademark of
Mojang Synergies AB.

CREËER. ONTDEK.OVERLEEF
Minecraft is groter, beter en mooier dan ooit! Bouw alles wat je 
maar kunt bedenken in de Creative-stand, of ga in Survival op
ontdekkingsreis door mysterieuze gebieden en reis naar de
dieptes van jouw eigen oneindige werelden. Ontdek talloze
creaties van de community en deel je avontuur met vrienden die 
op andere platformen spelen.

Minecraft
• Genre: Actie, Avontuur          • Uitgever: Mojang

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!

©2013-2021 Nintendo

ONTDEK SAMEN EEN WERELD VOL
MARIO-PLEZIER!
Ga met Mario, Luigi, prinses Peach en Toad op een missie om 
Sprixieland te redden in Super Mario 3D World + Bowser's Fury
voor de Nintendo Switch! Bowser heeft de Sprixie-prinses ontvoerd
en onze helden moeten haar zien te redden!
Pak een superbel op om tegen muren op te klauteren en vijanden
aan te vallen met je klauwen, maak een kloon van jezelf met de
dubbele kers of zet de kanondoos op je hoofd om vijanden te bestoken 
met kanonskogels. Deze verbeterde versie van Super Mario 3D World 
bevat ook allerlei gameplayverbeteringen. Zo kunnen alle personages 
bijvoorbeeld sneller rennen en hoger klimmen met de superbel.
Je kunt zelfs met de bewegingsbesturing spelen! Speel lokaal met tot 
wel drie vrienden of ga online voor uren multiplayerplezier!

Super Mario 3D World + Bowser's Fury
• Genre: Platform    • Uitgever: Nintendo 

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig
(apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet
     je akkoord gaan me de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.
     De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio.

Ook beschikbaar in de

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

Haal meer uit je Nintendo Switch!



VAN JAGER TOT PROOI
Beleef met Samus Aran haar dodelijkste 2D-avontuur ooit in
Metroid Dread voor de Nintendo Switch. Op de verre planeet
ZDR wachten monsterlijke machines die zelfs de beste
premiejager van het heelal tot het uiterste zullen drijven.
Om haar missie te voltooien, moet ze een weg vinden door
unieke omgevingen, ongeloofl ijke gevaren passeren en
mysterieuze geheimen blootleggen. Samus is behendiger en
beter uitgerust dan ooit, maar zal dat genoeg zijn om de
onmenselijke dreigingen op haar pad te overwinnen?

© Nintendo

Ook beschikbaar in de
Metroid Dread
• Genre: Avontuur, Actie, Platformspel   • Uitgever Nintendo 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Fortnite © 2020 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite
are registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) 
and elsewhere.  The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and 
UE4 and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

GENIET VAN DE POPULAIRE BATTLE  
ROYALE OP DE NINTENDO SWITCH!
Probeer als laatste strijder over te blijven in de gratis** 
100-speler Battle Royale. Bouw enorme forten, wees je 
tegenstanders te slim af en verdien de overwinning! 
Speel online* met vrienden of spelers van over de hele wereld!

Fortnite
• Genre: Actie, Shooter, Strategie      • Uitgever: Epic Games       

Online*: Tot100 spelers

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1 1

* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van 
toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
** Bevat alleen aankopen via de app
*** Aanvullende games en systemen zijn vereist voor de multispelerstand.

Ook beschikbaar in de

Gratis demo
beschikbaar



Gratis demo
beschikbaar

© 2020 Nintendo

DUIK IN EEN WERELD AAN SPELLETJES! 
Maak de tafel vrij en nodig vrienden en familie uit om samen te
genieten van een gevarieerde verzameling klassieke spelletjes, die je 
ook online met elkaar kunt spelen. 51 Worldwide Games biedt volop 
variatie, van oeroude bordspellen tot moderne klassiekers,
ontspannende potjes solitaire en spectaculaire speelgoedsporten. 
Ontdek en beleef de spelletjes die culturen van over de hele wereld 
hebben gevormd!

51 Worldwide Games
• Genre: Bordspel, Party      • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1–2*

Ook beschikbaar in de

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers
*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

© 2017 Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe
• Genre: Race, Party       • Uirgever: Nintendo

Online**: Tot 12 spelers      Lokaal*: Tot 8 spelers

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

RACES, GEVECHTEN  -
ALLES IN DEZE GAME IS DELUXE!
Geniet van deze ultieme versie van Mario Kart 8, altijd, overal
en met iedereen. Zelfs met tot acht vrienden in de lokale
(draadloze) multiplayer. Alle favoriete circuits en personages
zijn aanwezig en er zijn zelfs nieuwe coureurs.
Spelers kunnen nu twee voorwerpen bij zich dragen en de
gevechtsstand is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



Ook beschikbaar in de

ELKE LEGENDE HEEFT EEN OORSPRONG
In dit allereerste verhaal in de tijdlijn van The Legend of Zelda moet een jonge ridder reizen tussen de eindeloze hemel en het
mythische land eronder, op zoek naar zijn jeugdvriendin, Zelda. Terwijl hun avontuur zich ontvouwt, wordt een oud kwaad nieuw
tot leven gewekt door een mysterieuze demonenvorst...
Verover het luchtruim op je trouwe Loftwing en bezoek de
zwevende eilanden die aan de horizon gloren. Duik vervolgens
naar de gevaarlijke wereld beneden je en trek door bossen,
woestijnen, vulkanen en meer. Maak nieuwe vrienden, ontsluier
geheimen en versla talloze monsters om het kwaadaardige plan
van Ghirahim te dwarsbomen.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
• Genre: Avontuur, Actie   • Uitgever: Nintendo

1 1 1
Compatibele speelstijlen

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl
Compatibele speelstijlen

1 1 1

© Nintendo

Gamestudio
• Genre: Educatief       • Uitgever: Nintendo       

LEER GAMES MAKEN
VAN NINTENDO’S ONTWIKKELAARS!
Heb je altijd al je eigen 3D-platformer, racegame of ruimteshooter 
willen maken?
Breng je ideeën tot leven met Gamestudio voor de Nintendo Switch, 
een leuke manier om je eigen games te maken.
Leer stap voor stap de logica van programmeren op een leuke en
interactieve manier. Gebruik vervolgens wat je leerde om je eigen 
games te maken en deel ze met de wereld!
Het excentrieke duo Bob en Alice helpt je stap voor stap om van 
een leeg programmeerscherm een speelbare game te maken.
In hun toegankelijke en leuke lessen begin je bij de basis, en bouw 
je je kennis steeds verder uit. Gaandeweg leer je steeds meer
knopixen kennen en word je een echte gameprogrammeur!

Word creatief en maak
je eigen games.

Programmeer games door de 
kleurrijke knopixen te verbinden!

Volg de leuke en eenvoudige 
lessen om het te leren.

Ook beschikbaar in de

Gratis demo
beschikbaar

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

© Nintendo



   

© 2020 Nintendo / Velan Studios

OP JE PLAATSEN... KLAAR? GO! 
Verander je huis in een racebaan met Mario Kart Live: Home Circuit, 
een gloednieuwe manier om Mario Kart te ervaren op de Nintendo 
Switch!
Rijd een kart in de echte wereld met Mario Kart besturing en volg
de actie door de on-board camera op jouw Nintendo Switch of
TV scherm! Zie jouw kamer veranderen in de oceaanbodem, een
zanderige woestijn en meer Mario Kart-werelden!

Op je plaatsen

Vouw de poortjes uit
en plaats ze op de vloer

Maak een parcours in welke vorm jij wilt, 
zo lang je maar door de vier poortjes gaat!

Neem het op tegen de Koopalings
in acht Grand Prix cups.

Klaar? Go!

© 2020 Nintendo / Velan Studios

Mario Kart Live: Home Circuit
• Genre: Party, Racen       • Uitgever: Nintendo

Lokaal*: Tot 4 spelers

Compatibele speelstijlen
1*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1* 1*

*Iedere speler heeft 1 kart, 1 console en de software nodig.

KLASSIEKE en NIEUWE TRAININGEN!
Stel je hersenen op allerlei manieren op de proef in Dr. Kawashima’s 
Brain Training voor Nintendo Switch! Beleef een wereld aan plezier
met de nieuwe oefeningen, waarvan sommige gebruikmaken van de
infrarood-bewegingscamera van de rechter-Joy-Con.* Of train door
met de stylus (inbegrepen in de gamecardversie in de winkel) of je 
vinger op het scherm te tikken in bekende oefeningen uit eerdere
Brain Training-games. Je hebt het zelf in de hand!

Compatibele speelstijlen
1–2**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2** 1

*Om bepaalde oefeningen op de Nintendo Switch Lite te spelen heb je een set Joy-Con-controllers nodig. Bovendien wordt het gebruik van de verstelbare Nintendo Switch-oplaadstandaard aangeraden. 
Ook heb je een apparaat nodig om de Joy-Con-controllers op te laden, zoals de oplaadbare Joy-Con-houder. 
** Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

De meeste oefeningen zijn te spelen in handheldstijl. Voor meer details, neem een kijkje op www.nintendo.nl/braintraining
of www.nintendo.be/braintraining. 

Dr. Kawashima's Brain Training voor Nintendo Switch
• Genre: Lifestyle, Fitness en gezondheid       • Uitgever: Nintendo

©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd. 

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!
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Inclusief Zwaardproef,
Meesterstand, Heldenspoor, 

Reismedaillon en een
nieuw pantser.

Je kunt je onvergetelijk avontuur uitbreiden met de 
Uitbreidingspas voor The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild. De uitbreidingspas geeft je toegang 
tot twee DLC-pakketten en drie nieuwe schatkisten.

Bevat de Ballade der
Uitverkorenen, negen

verborgen voorwerpen
en geavanceerde 

paardenuitrusting.

© 2017 Nintendo

VERKEN, VECHT, OVERLEEF.
STAP IN EEN WERELD VOL AVONTUUR.
Reis over velden, door bossen en over bergen in dit verbluffende
open-wereld-avontuur. Reis door het koninkrijk Hyrule op je
Nintendo Switch, zowel thuis als onderweg. 

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Genre: Actie, Avontuur      • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Ook beschikbaar in de

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

BELEEF EEN VERHAAL DAT 100 
JAAR VÓÓR THE LEGEND OF 
ZELDA: BREATH OF THE WILD 
SPEELT
Reis naar het verleden van Hyrule en vecht om de 
ondergang van het koninkrijk te voorkomen in Hyrule 
Warriors: Age of Calamity voor de Nintendo Switch!
Een eeuw voordat The Legend of Zelda: Breath of the 
Wild zich afspeelt, dreigt Hyrule ten onder te gaan. 
Leid je troepen over het slagveld en neem het op 
tegen de macht van Ganon, het Onheil, in de ultieme 
strijd om te overleven.

Hyrule Warriors: Age of Calamity
• Genre: Avonturenspel, Actiespel       • Uitgever: Nintendo  

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een 
compatibele controller nodig. Hiervoor heb je 
mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).



© 2019 Nintendo

Luigi's Mansion 3
• Genre: Actie, Avontuur      • Uitgever: Nintendo

EEN PRACHTIG, LUXUEUS HOTEL...
HIER KAN LUIGI ZICH TOCH HEERLIJK 
ONTSPANNEN?
Ga samen met angsthaas Luigi op een geestige missie om Mario en 
zijn vrienden te redden in Luigi's Mansion 3 voor de Nintendo Switch!
Jij en een vriend kunnen elke eigen¬aar¬dige verdieping van het 
griezelhotel afstruinen in de lokale coöpstand, waarbij jullie samen 
tegen schalkse spoken vechten en paranormale puzzels oplossen.

Compatibele speelstijlen
1–8*,**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–8*,** 1***

* De coöpstand is geschikt voor twee spelers die beide een Joy-Con™ nodig hebben.
** Om lokaal/online met 2-8 spelers te spelen zijn tot 4 systemen nodig, met één exemplaar van de software per systeem. 
*** Om lokaal/online met 2-4 spelers te spelen is per speler één exemplaar van de software nodig.

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!

© Nintendo/CAMELOT

NEEM HET OP TEGEN FAMILIE EN 
VRIENDEN IN DE SNELSTE MARIO 
GOLF OOIT!
Betreed de golfbaan met je favoriete personages uit 
het Paddenstoelenrijk voor supersnelle potjes golf in 
Mario Golf: Super Rush voor de Nintendo Switch.
Of je je tegenstanders nu het nakijken geeft in 
speedgolf, waarbij spelers tegelijk ballen slaan om
de holes zo snel mogelijk te voltooien, of je slag
slaat in de avontuurstand, plezier staat altijd hoog
in het vaandel!
Let op: per systeem kunnen twee spelers meedoen.
Voor sommige multispelerstanden kunnen extra games en
consoles nodig zijn, deze worden apart verkocht.

Mario Golf: Super Rush
• Genre: Avontuur, Golf, Party       • Uitgever: Nintendo  

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Ook beschikbaar in de

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig
(apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet
     je akkoord gaan me de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.
     De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Haal meer uit je Nintendo Switch!



Gratis demo
beschikbaar

demo
beschikbaar

GA DE UITDAGING AAN
EN MAAK JACHT OP ENORME MONSTERS!
De nieuwste game in de veelgeprezen actie-RPG-serie komt naar de  
Nintendo Switch! Vecht tegen angstaanjagende monsters, die overal  
dood en verderf zaaien, om de ultieme hunter te worden.
Verken  levendige ecosystemen in het door ninja's geïnspireerde
Kamura  Village en gebruik de spullen die je hebt buitgemaakt om
allerlei  epische wapens en uitrustingen te maken.
MONSTER HUNTER RISE speelt zich een halve eeuw na de
verwoestende laatste grote ramp af.

LAAT MONSTERS VOOR JE VECHTEN
Verken weelderige landschappen, sluit vriendschap met monsters 
en gebruik ze tijdens spannende turn-based gevechten in deze 
meeslepende RPG in het Monster Hunter-universum. Wanneer 
overal ter wereld op mysterieuze wijze Rathalos verdwijnen, schuilt 
de laatste hoop van de soort in een mysterieus ei dat je door een 
Wyveriaans meisje wordt toevertrouwd. Uit het ei komt een
Rathalos met vleugels die zo klein zijn dat hij er onmogelijk mee 
kan vliegen. Toch zijn er volksverhalen die stellen dat een dergelijk 
wezen de wereld zou kunnen vernietigen. Kan deze pasgeboren 
Rathalos werkelijk dat legendarische monster zijn?

Compatibele speelstijlen
1*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1* 1
Compatibele speelstijlen

1-4*, **

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4*, ** 1**

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig
(apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet
     je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.
     De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig
(apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet
     je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.
     Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.
     De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

MONSTER HUNTER RISE
• Genre: Avontuur, RPG, Actie       
• Uitgever: Capcom      

Monster Hunter Stories 2:
Wings of Ruin
• Genre: Avontuur, RPG, Actie
• Uitgever: Capcom       

Online*: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelersOnline*: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.©CAPCOM CO., LTD. 2021
ALL RIGHTS RESERVED.

Ook beschikbaar in deOok beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch! Haal meer uit je Nintendo Switch!



*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers (apart verkrijgbaar) nodig.
**Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van het
    Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde online-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor online-diensten heb je een Nintendo-account nodig. Sommige onlinediensten vereisen ook een betaald
    lidmaatschap. De beschikbaarheid van betaalde online-diensten kan per regio verschillen.

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / 
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS /
Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT /
CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

EEN NIEUWE SUPER SMASH BROS.-GAME 
MET NIEUWE VECHTERS, LEVELS EN MEER!
Legendarische gamewerelden en beroemde vechters komen samen 
voor de ultieme confrontatie: een nieuwe game in de Super Smash 
Bros.-serie voor de Nintendo Switch! Nieuwe vechters, zoals Inkling uit 
de Splatoon-serie en Ridley uit de Metroid-serie, maken hun debuut in 
de Super Smash Bros.-serie. Ook komen alle Super Smash Bros.
-vechters uit de serie terug… ALLEMAAL!

Met de Fighters Pass (apart verkrijgbaar)
krijg je toegang tot vijf Challenger Packs. 

Super Smash Bros. Ultimate
• Genre: Actie, Vechten       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers      Lokaal*: Tot 8 spelers

Compatibele speelstijlen
1–8*

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–8* 1

Ook beschikbaar in de

Fighters Pass Vol. 2 (apart verkrijgbaar) geeft 
je toegang tot nog 6 meer Challenger Packs. 

BOUW EEN FEESTJE, ALTIJD, OVERAL
EN MET IEDEREEN!
Bereid je voor op het ultieme bordspelfeest! Strijd in 80
gloednieuwe minigames en diverse spelstanden met 20
personages uit het Paddenstoelenrijk, met elk hun eigen
dobbelblok. Na een gratis update is de fun online te
beleven en kun je tientallen van je favoriete minigames
spelen met mensen van over de hele wereld!

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaa
     met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar
     in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Super Mario Party
• Genre: Party, Bordspel       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers

© 2018 Nintendo

Ook beschikbaar in de
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Super Mario Odyssey
• Genre: Actie, Avontuur, Platformspel      • Uitgever: Nintendo       

Compatibele speelstijlen
1-2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2 1

Lokaal: Tot 2 spelers

© 2017 Nintendo

BELEEF DE REIS VAN JE LEVEN!
Ga met Mario op wereldreis en gebruik zijn waanzinnige nieuwe 
mogelijkheden om dit 3D-avontuur tot een goed einde te brengen. 
Verzamel Manen om steeds verder te kunnen vliegen met je
Odyssey-luchtschip en dwarsboom de plannen van Bowser
om met prinses Peach te trouwen! Dit 3D-Mario- avontuur zit
tjokvol geheimen en verrassingen waarbij Mario zijn pet Cappy
kan gooien om vijanden te vangen, of hem als Platformspel te
gebruiken. Nooit eerder beleefde je zoveel bijzondere dingen in
een Mario-game.

Ook beschikbaar in de

Splatoon 2
• Genre: Actie, Shooter       • Uitgever: Nintendo

© 2017 Nintendo

In deze omvangrijke singleplayer-stand, 
verkrijgbaar als betaalde downloadbare 

content voor Splatoon 2, speel je als Agent 
8, een splinternieuw personage dat

eruitziet als een Octoling en kun je als een 
Octoling spelen in multiplayergevechten!

BELEEF SPETTEREND SPEELPLEZIER!
De 4-tegen 4 strijd om terrein te veroveren is terug, inclusief
nieuwe levels, nieuwe kostuums en nieuwe wapens, zoals
de Dubbelknallers, waarvoor je beide handen nodig hebt.
Gebruik de bewegingsbesturing van een Nintendo Switch
Pro Controller (wordt apart verkocht) of Joy-Con- controllers
in lokaal* en online gevechten**. Compatibele speelstijlen

1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers
* Lokaal mulitplayer vereist één console en één exemplaar van de game per speler.
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met
     de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in all
     landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Ook beschikbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



© 2015-2021, Innersloth LLC.

WELKOM IN DE RUIMTE!
Speel online of lokaal samen met 4 - 10 spelers.
Werk samen om missies te voltooien…
of saboteer de boel!Ook beschikbaar in de

Among Us
• Genre: Communicatie, Party       • Uitgever: Innersloth

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online*: Tot 10 spelers
*Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de
  bijbehorende overeenkomst. Het Nintendo-account-privacybeleid is van toepassing. Sommige onlinediensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
  Sommige online-mogelijkheden vereisen een betaald online lidmaatschap.Beschikbaarheid van een bepaald online lidmaatschap kan per locatie verschillen.

2021 Electronic Arts Inc. Apex Legends 
is een handelsmerk van
Electronic Arts Inc.

DE NIEUWE EVOLUTIE VAN DE
HERO-SHOOTER
Heers als een held over het slagveld in Apex Legends, een
free-to-play Hero Shooter. Gebruik een steeds groter aantal
legendarische personages met krachtige vaardigheden en geniet
van het strategische teamwerk en de innovatieve gameplay die
verder gaan dan de doorsnee battle royale-ervaring.

Apex Legends™
• Genre: Schietspel      • Uitgever: Electronic Arts       

Online*: Tot 60 spelers 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl 

1 1

*Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het Nintendo-account-privacybeleid is van toepassing. Sommige onlinediensten zijn mogelijk niet in alle landen
  beschikbaar. Platformaccount en platformabonnement (deze worden apart verkocht) zijn mogelijk vereist. Permanente internetverbinding en EA-account vereist. Bevat in-game aankopen. Er gelden voorwaarden en restricties. Er zijn bepaalde voorwaarden en beperkingen van toepassing.
  Ga naar ea.com/legal voor meer informatie.

Ook beschikbaar in de



© 2019 Nintendo

BOUW WANNEER JE MAAR WILT 
EN SPEEL MET IEDEREEN!
Steek de handen uit de mouwen en bouw de Super Mario- levels
waar je altijd al van hebt gedroomd in Super Mario Maker 2, exclusief 
voor de Nintendo Switch!  Maak gebruik van talloze nieuwe tools,
onderdelen en  functies, laat je fantasie de vrije loop en deel je
pronkstukken met vrienden en spelers van over de hele wereld.

Super Mario Maker 2
• Genre: Platformspel           • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1–4***

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4*** 1***

Online***: Tot 4 spelers   Lokaal: Tot 4 spelers
*Lokaal en online spelen vereist één console en één exemplaar van de game per speler.
**Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
*** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk
      niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Ook beschikbaar in dew

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de

Tetris ® & © 1985~2019 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

EEN BLOKKENBREKENDE
BATTLE ROYALE!
99 spelers… maar slechts één blijft er over als winnaar! 
TETRIS® 99 is de iconische puzzelgame zoals je die nog
nooit hebt gezien. Lukt het jou de andere 98 spelers online*
te verslaan – allemaal tegelijk?!
TETRIS 99 daagt je uit om de blokken zo slim en handig
mogelijk te plaatsen tegen spelers van over de hele wereld!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

TETRIS® 99
• Genre: Puzzel     • Uitgever: Nintendo

Online*: Tot 99 spelers

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Online***: Tot 8 spelers   Lokaal: Tot 2 spelers

EA Sports™ FIFA 22 Nintendo Switch™ Legacy Edition
• Genre: Sport     • Uitgever: EA 

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan
     met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle
     landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing. Kijk voor details op www.ea.com.

EA Sports FIFA 22 Legacy Edition op Nintendo Switch, 
Powered by Football, biedt de nieuwste tenues, clubs en 
selecties uit een aantal van de beste competities ter wereld. 
Plus een paar van de meest beroemde stadions ter wereld, 
waarvan sommige nieuw voor FIFA 22 zijn.
Gameplaykenmerken en spelstanden zijn gelijkwaardig aan 
FIFA 21 op Nintendo Switch.

* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaa
   met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar
   in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
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Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de

© 2020 Bethesda Softworks LLC is een bedrijf van ZeniMax Media. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde 
handelsmerken of handelsmerken van ZeniMax Media Inc. in de VS en/of andere landen. DOOM, id, id Software en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde 
handelsmerken.

DC Super Hero Girls: Teen Power © 2021 DC en WBEI. DC LOGO, DC SUPER HERO GIRLS en alle bijbehorende personages en elementen zijn © & ™ DC en WBEI.

JAAG ZE TERUG NAAR DE HEL
De legers van de hel hebben de aarde veroverd. Strijd terug als de Slayer in een 
epische single-player-campaign. Jaag op demonen in verschillende dimensies en 
voorkom de ondergang van de mensheid in DOOM Eternal voor de Nintendo Switch.
Ze zijn nergens bang voor… behalve voor jou.
Ervaar de ultieme combinatie van snelheid en kracht in DOOM Eternal - de volgende 
sprong voorwaarts in fi rst-person combat, gebaseerd op idTech 7. Gewapend met 
een schouder-vlammenwerper, polsmes, verbeterde geweren, nieuwe vaardigheden 
en ander wapentuig ben jij de grootste demon-slayer ooit.

LET OP: een microSD-kaart (apart verkrijgbaar) met minimaal 11 GB vrije opslagruimte is vereist om deze game te down-
loaden, plus 18 GB systeemgeheugen. Deze opslagvereisten kunnen veranderen.

SLUIT JE AAN BIJ DE DC SUPER HERO 
GIRLS EN RED METROPOLIS!
Word de superheldin die je altijd al wilde zijn en strijd voor de 
redding van Metropolis in DC Super Hero Girls™: Teen Power 
voor de Nintendo Switch!
Stort je in de strijd als Wonder Woman, Supergirl, Batgirl en
andere superheldinnen uit de animatieserie DC Super Hero 
Girls en bescherm de stad tegen een nieuwe dreiging!
Er zijn zes speelbare personages, elk met hun eigen unieke 
krachten, gadgets en stijlen. Kies een DC-superheldin of
superschurk en twee andere personages om je eigen team te 
vormen. Terwijl je speelt als het gekozen personage, vechten 
de andere twee met je mee!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

DC Super Hero Girls: Teen Power
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Nintendo   

DOOM Eternal
• Genre: Shooter, First-Person Shooter       • Uitgever: Bethesda      

© 2019 Nintendo ©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.  

WAT ALS JE OP EEN DAG WAKKER 
WORDT…  ALS POKÉMON?!
Bereid je voor om een prachtige, opnieuw vormgegeven wereld 
te ontdekken in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX 
voor de Nintendo Switch, een remake van de oorspronkelijke 
Nintendo DS- en Game Boy Advance-games. Word zelf een 
Pokémon, stel je reddingsteam samen met Pokémon als
Pikachu, Eevee en Charmander en red de wereld in de steeds 
veranderende Mystery Dungeons!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX
• Genre: RPG       • Uitgever: Nintendo  

Online*: Tot 2 spelers   Lokaal: Tot 2 spelers
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

WAAN JE EEN ECHTE  
POKÉMON-TRAINER!
Begin je Pokémon-avontuur in de Kanto-regio 
met je partner Pikachu of Eevee, en word de 
beste Pokémon Trainer door tegen andere
trainers te vechten. Probeer Pokémon in het wild 
te vangen met je Joy-Con-controller of met het 
Poké  Ball Plus-accessoire (apart verkrijgbaar of 
als deel van een  bundel met een van beide 
games). Je kunt zelfs verbinding  maken met 
Pokémon GO op een smartphone om de  
Pokémon over te zetten die oorspronkelijk in de 
Kanto-regio  ontdekt zijn!

Compatibele speelstijlen
1–2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2 1

Pokémon: Let's Go, Pikachu! /  Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Genre: Avontuur/RPG       • Uitgever: Nintendo

* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.
  Het Nintendo-account-privacybeleid is van toepassing. Sommige onlinediensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Sommige online-mogelijkheden vereisen een betaald online
  lidmaatschap. Beschikbaarheid van een bepaald online lidmaatschap kan per locatie verschillen.

Compatibele speelstijlen
1*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1* 1*

Online*: Tot 3 spelers

Haal meer uit je Nintendo Switch!

* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het Nintendo-account-privacybeleid is van
  toepassing. Sommige onlinediensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Sommige online-mogelijkheden vereisen een betaald online lidmaatschap.
  Beschikbaarheid van een bepaald online lidmaatschap kan per locatie verschillen.

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



©2013-2020 Nintendo

© 2012 – 2018 Nintendo

KLASSIEKE SUPER MARIO –
ALTIJD, OVERAL, MET IEDEREEN!
Ren, spring en stamp door 160 zijwaarts scrollende
2D-levels in  traditionele Super Mario-stijl met New Super
Mario Bros. U Deluxe voor  de Nintendo Switch!
Tot vier spelers* kunnen samenwerken om munten te
verzamelen en  vijanden te verslaan op weg naar de vlag, of 
juist proberen om elkaar in  de weg te zitten om zelf zo veel
mogelijk munten in de wacht te slepen.

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Genre: Platformspel       • Uitgever: Nintendo

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

EEN PRACHTIGE PAPIEREN WERELD 
ONTVOUWT ZICH
Beleef met Mario en zijn nieuwe metgezel Olivia een 
komisch avontuur dat je naar alle uithoeken van een 
papieren wereld brengt in Paper Mario: The Origami 
King op de Nintendo Switch!
Neem het op tegen de origami-koning en zijn
flinterdunne volgelingen, bundel je krachten met
markante metgezellen en gebruik magische krachten 
om de wereld van de ondergang te redden.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Paper Mario: The Origami King
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Nintendo       

VOOR DE KLEINE PIKMIN IS
GEEN MISSIE TE GROOT!
Ontdek een wereld vol avontuur met Pikmin 3 Deluxe voor de 
Nintendo Switch!
Leid een groep kleine wezentjes en verken een gevaarlijke
planeet in deze spannende mix van actie en strategie.
Ga op zoek naar voorwerpen, los allerlei puzzels op en neem 
het op tegen machtige wezens in een zeer rijk gevulde wereld 
vol verrassingen!

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

Pikmin 3 Deluxe
• Genre: Avontuur, Strategie       • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Lokaal*: Tot 2 spelers

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo 
and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

Compatibele speelstijlen
1–4*,**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4*,** 1**

Minecraft Dungeons
• Genre: Actie, RPG, Avontuur          • Uitgever: Mojang Studios

VERENIG. VECHT. OVERLEEF.
Vecht je een weg door een gloednieuw actie-avontuur dat zich  afspeelt in het
Minecraft-universum en is gebaseerd op  klassieke dungeoncrawlers! Trotseer de 
dungeons alleen of  met vrienden! Verken de extreem gevarieerde levels vol actie
en schatten – allemaal in een epische missie om de dorpelingen  te redden en de 
kwaadaardige Arch-Illager te verslaan!

Haal meer uit je Nintendo Switch!

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaa
     met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar
     in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.  De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
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©2010-2020 Nintendo / MONOLITHSOFT

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE 
MONADO EN RED DE WERELD
Het klassieke RPG-avontuur is herboren als  Xenoblade 
Chronicles: Definitive Edition voor  de Nintendo Switch. 
In de nasleep van een  allesverwoestende invasie moet 
jij op reis gaan in een wereld die zich uitstrekt tot over 
de horizon.
Kun jij de toekomst veranderen of is jouw ras tot  
uitsterven gedoemd? Met een gloednieuwe epiloog, 
HD-graphics, soepelere gameplay, geremasterde 
muziektracks en nog veel meer kunnen nieuwe en 
doorgewinterde spelers de ultieme versie van het 
epische RPG-avontuur beleven.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Xenoblade Chronicles – Defi nitive Edition
• Genre: RPG       • Uitgever: Nintendo  

© 2019 Nintendo

VERKEN HET VERNIEUWDE
KOHOLINT ISLAND!
Verken het kleurrijke Koholint Island dat helemaal opnieuw is 
vormgegeven in een geweldige artstijl die zowel fans als
nieuwkomers zal betoveren. Bestrijd vijanden, voltooi
merkwaardige kerkers en ontdek de vele geheimen van het
eiland. Kijk niet vreemd op als je ook vijanden van Mario 
tegenkomt, zoals Goomba’s en Piranha-planten, maar er zijn 
ook vriendelijke eilandbewoners die Link graag verder helpen.

*Om multiplayer te kunnen spelen is per speler een compatibele controller nodig. Hiervoor zijn mogelijk extra controllers nodig, deze worden apart verkocht.
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het Nintendo-account-privacybeleid is van toepassing.
    Sommige onlinediensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Sommige online-mogelijkheden vereisen een betaald online lidmaatschap. Beschikbaarheid van een bepaald online lidmaatschap kan per locatie verschillen.
  

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele
   controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig
  (apart verkrijgbaar).

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Genre: Actie, Avontuur       • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

©Nintendo ©Brace Yourself Games. 
© Spike Chunsoft All rights reserved.

HOU DE MAAT AAN EN RED HYRULE!
Begin je avontuur als Cadence, de heldin uit Crypt of the  
NecroDancer. Eens je de basis onder de knie hebt, kun je 
ook als  Link of prinses Zelda spelen. Verken de willekeurig 
gegenereerde  wereld en kerkers en laat de slechteriken 
een toontje lager zingen  in dit spannende ritmische
avontuur! Doorkruis de mysterieuze  Lost Woods, trek door 
de straten van Kakariko Village en tijdens je  bezoek van 
vele gedenkwaardige plaatsen uit The Legend of Zelda, 
ontmoet je hier en daar wel een bekende!

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer 
Featuring The Legend of Zelda
• Genre: Avontuur, Muziek          • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 1 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers©Imagineer Co., Ltd.

GA THUIS BOKSEN,
OP DE BEATS VAN TOPHITS!
Pak je Joy-Con-controllers en beweeg en stoot op het ritme in 
Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise. Dit uitdagende
fi tnesspakket zit boordevol songs, trainingen en spelstanden 
om solo of met een trainingspartner van te genieten! Heb je het 
origineel gespeeld? Dan kun je je gegevens overzetten naar
Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise om de weg naar je
fi tnessdoelen te vervolgen!

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* –

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
• Genre: Sport, Anders, Muziek       • Uitgever: Nintendo
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© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS 
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO  SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST, 
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

DRIE NATIES. DRIE HUIZEN.
JIJ BESLIST.
Jij speelt een belangrijke rol op een continent waar elk 
moment een grote oorlog kan losbarsten in Fire Emblem: 
Three Houses voor de Nintendo Switch.
Leid de studenten van een van de drie prestigieuze huizen 
door hun studentenleven en gebruik hun vaardigheden
tijdens tactische, turn-based gevechten vol nieuwe,
strategische wendingen.

DE DEFINITIEVE VERSIE
VAN DRAGON QUEST XI!
Ben je klaar voor een groots avontuur vol memorabele
personages, met een meeslepend verhaal en klassieke 
RPG-gameplay, om altijd en overal van te genieten? Deze
defi nitieve versie van de hooggeprezen game biedt alles van 
het origineel, maar dan verrijkt met nieuwe verhaallijnen, door 
een orkest ingespeelde muziek, zijmissies die je naar eerdere 
DRAGON QUEST-werelden verplaatsen, en de mogelijkheid om 
niet alleen tussen HD-3D-beelden en retro-16-bit-beelden te 
wisselen, maar ook tussen Japanse en Engelse stemmen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1
Compatibele speelstijlen

1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age – 
Defi nitive Edition
• Genre: Actie, RPG       • Uitgever: Nintendo   

Fire Emblem: Three Houses
• Genre: RPG, Strategie       • Uitgever: Nintendo       

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account
     is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

DE SPANNENDE CULT-KLASSIEKER 
KEERT TERUG!
Zaden ontkiemen. Wortels zetten zich vast. Bomen
groeien en werpen op alles een schaduw. Maar zelfs als 
het licht de bodem bereikt, blijven de wortels bestaan, 
dringen de ranken dieper in de duisternis... en begint het 
verhaal opnieuw.
Graaf diep en ontdek het kwaad dat op de loer ligt onder 
een schijnbaar onschuldig dorpje in Deadly Premonition 2: 
A Blessing in Disguise, exclusief voor de Nintendo Switch.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Rising Star Games Ltd.     

TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. SUPER MARIO characters © NINTENDO. 
SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

GA VOOR GOUD!
Beleef met Mario, Sonic en vrienden hun grootste
sportavontuur ooit in Mario & Sonic op de Olympische Spelen: 
Tokio 2020 voor de Nintendo Switch! Train in je eentje voor 
Tokio 2020 of neem het op tegen je vrienden in gloednieuwe 
disciplines, zoals skateboarden, karate, surfen en klimmen. 
Maar natuurlijk kun je ook deelnemen aan de klassieke 
Olympische sporten – dit keer kun je zelfs ouderwets leuke  
2D-versies ervan spelen!

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Genre: Sport       • Uitgever: SEGA

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



© 2018 Nintendo / CAMELOT

GAME, SET EN SUPERSLAG!
Mario betreedt de baan in zijn tenniskleding voor intense 
tennisgevechten tegen uiteenlopende personages.
Raak de bal hard met meer dan 15 speelbare personages, 
elk met unieke eigenschappen en vaardigheden!

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Mario Tennis Aces
• Genre: Sport, Tennis       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers
© 2019 Nintendo

IEDEREEN KAN WEL EEN BEETJE 
YOSHI GEBRUIKEN! 
Ga met de Yoshi's op avontuur in een handgemaakte
knutselwereld vol geheimen om te ontdekken in Yoshi's
Crafted World, exclusief voor de Nintendo Switch! 
Ontdek alleen of met een vriend de voorzijde en keerzijde van 
allerlei fantasierijke levels vol verrassingen en neem het op 
tegen Baby Bowser en Kamek. 

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Yoshi's Crafted World
• Genre: Actie, Platformspel       • Uitgever: Nintendo       

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

© 2014 - 2018 Nintendo© 2014 – 2018 Nintendo

GA OP ZOEK NAAR SCHATTEN
MET TOAD-BAAS!
Verken uiteenlopende diorama-achtige levels in Captain 
Toad: Treasure Tracker! Draai de camera en raak het scherm 
aan om de verborgen schatten beter te zien! Deel een 
Joy-Con-controller om dit avontuur samen met een vriend te 
beleven. Dit keer bevat het avontuur van Toad-baas en
Toadette zelfs levels uit Super Mario Odyssey!

Compatibele speelstijlen
1–2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2 1
Compatibele speelstijlen

1–2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2 1

Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Genre: Platformspel      • Uitgever: Nintendo       

Captain Toad: Treasure Tracker
• Genre: Platformspel, Puzzel       • Uitgever: Nintendo       

DREUN DOOR DE JUNGLE, WAAR EN 
WANNEER JE MAAR WILT!
De Snowmads zijn Donkey Kong Island binnengevallen en 
hebben het hele eiland laten bevriezen. De Kongs moeten
alles weer zien te ontdooien!
Ga mee met Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky 
Kong en Funky Kong en zwem, zwaai en spring je een weg 
door zes tropische eilanden vol hindernissen, verborgen
verzamelvoorwerpen en onvergetelijke baasgevechten!

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Gratis demo
beschikbaar

Gratis demo
beschikbaar

Gratis demo
beschikbaar
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© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.  
© 2015-2021 Licensed by Psyonix LLC.

©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos 
are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. 
All rights reserved 

VIER HELDEN, VIER KRISTALLEN – 
ÉÉN LEGENDARISCH AVONTUUR!
Leid je team op een reis door vijf koninkrijken vol monsters om
de kristallen terug te brengen. Gebruik Asterisks om jobs en
vaardigheden te ontgrendelen. Maak slim gebruik van de commando’s
Brave en Default en neem grote risico’s voor nog grotere beloningen!

SPEEL ROCKET LEAGUE GRATIS!
Rocket League is een spectaculair mengsel van arcade-stijl voetbal en voertuigenbeukwerk!
Pas je wagen aan, race over het veld en neem deel aan een van de populairste sportgames
ooit!
Speel alleen of met vrienden en geniet van extra spelvarianten als Rumble, Snow Day en Hoops.
Ontgrendel nieuwe items in de Rocket Pass, beklim de klassementen, doe mee aan toernooien, voltooi 
uitdagingen, geniet van cross-platform-progressie en meer! Gas geven en beuken maar!

VERANDER DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS
Geniet nu ook op de Switch van één van de hoogst geprezen en invloedrijkste 
strategiespellen-franchises ooit. Kies een leider en streef naar doelen die zijn 
geïnspireerd door de werkelijke geschiedenis. Verken nieuwe landen, onderzoek 
technologie en strijd tegen beroemde historische leiders om je beschaving 
steeds verder te ontwikkelen. Doordat steden op de map fysiek kunnen
groeien, ontstaan nieuwe strategische mogelijkheden om een
beschaving te bouwen die de tand des tijds kan doorstaan.

Rocket League®

• Genre: Actie, Racen, Sport     • Uitgever: Psyonix   

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Bravely Default II
• Genre: Avontuur, RPG, Actie      • Uitgever: Nintendo

©2019 LEVEL-5 Inc.

LOS HET OP ALS EEN LAYTON!
Deze Deluxe Edition heeft 40 gloednieuwe puzzels en aangepaste
puzzels van de Nintendo 3DS-versie, voor nog meer puzzelplezier voor
het hele gezin. Er zijn in deze versie ook 50 nieuwe outfi ts toegevoegd,
die spelers kunnen vrijspelen door in de game te vorderen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: 
Katrielle en het miljonairscomplot - Deluxe Edition
• Genre: Avontuur, RPG      • Uitgever: LEVEL-5 Inc.   

DUNGEONS OM VAN TE SMULLEN! 
Wanneer de snode sultan Vinegar je dorp heeft overvallen, moet jij
de held worden die met hem af kan rekenen! Baan je een weg door
willekeurig samengestelde dungeons, speur naar zeldzame schatten,
en bundel je krachten met één tot drie andere spelers, zowel lokaal
als online, om de onderdrukkers te overweldigen! 

© 2020 LEVEL-5 Inc.

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

Lokaal*: 2-4 spelers via Lokaal Draadloos Netwerk

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Sid Meier's Civilization VI
• Genre: Strategie       • Uitgever: 2K     

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD
• Genre: RPG, Actie     • Uitgever: LEVEL-5 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online*: Tot 4 spelers

Compatibele speelstijlen
1-2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2* 1

WEER EEN DAGJE WERKEN
Beklim de carrièreladder om uiteindelijk de nieuwe directeur te worden van het bedrijf van 
je vader in Good Job! voor de Nintendo Switch! Probeer samen met een vriend het
familiebedrijf over te nemen door de meest bizarre kantoorklusjes te klaren, zoals het
aanleggen van een zen-tuin of het bezorgen van glibberblokken.

Good Job!
• Genre: Puzzel     • Uitgever: Nintendo 

© 2020 Nintendo

Gratis demo
beschikbaar

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.Alle games op deze pagina 

zijn beschikbaar in de
Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers

©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are 
trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. 

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infi nite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two 
Interactive Software, Inc. All rights reserved. 

ONTKETEN EEN INTERNATIONALE OPSTAND
EN HEROVER DE AARDE OP DE
BUITENLANDSE BEZETTER
De XCOM® 2 Collection bevat de bekroonde strategiegame XCOM 2,
vier DLC-packs (Resistance Warrior-pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, 
Shen’s Last Gift) en de uitbreiding War of the Chosen. Activeer de extra
content (DLC en de uitbreiding) of speel alleen de basisgame.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

BioShock: The Collection
• Genre: Actie, First-Person Shooter       • Uitgever: 2K       

Borderlands Legendary Collection
• Genre: Actie, First-Person Shooter, RPG     • Uitgever: 2K   

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

XCOM® 2 Collection
• Genre: Strategie, Actie      • Uitgever: 2K  

ER IS ALTIJD EEN VUURTOREN. ER IS
ALTIJD EEN MAN. ER IS ALTIJD EEN STAD.
Beleef de onvergetelijke werelden en monumentale verhalen van de
bekroonde BioShock-serie met BioShock: The Collection. Reis naar de
steden Rapture en Columbia in BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered
en BioShock Infi nite: The Complete Edition, inclusief alle singleplayeruitbreidingen. 

BELEEF 3 KEER DE CHAOS
Borderlands, van Gearbox Software, is de bekroonde shooter-looter-franchise waar het allemaal 
mee begon. De game combineert intense fi rst-person shooter-gameplay met een role-play-
ing-progressiesysteem tot een superspannende coöpervaring voor vier spelers. Elk deel van de 
serie laat spelers knallen met nieuwe personages (bekend als Vault Hunters) met aanpasbare 
vaardigheden in diverse, fantasierijke omgevingen vol unieke missies en vijanden. Daarbij
kunnen spelers gebruikmaken van eindeloos veel wapens, granaten en loot, dankzij het
geavanceerde wapengeneratiesysteem - afgezien van unieke legendarische items
zijn geen twee wapens hetzelfde.

© 2019 Nintendo Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

GOOI JE LEVENDE WAPEN IN DE STRIJD
Stort je in synergetische gevechten tegen steeds sterker wordende
wezens in ASTRAL CHAIN™, een spectaculair actie-avontuur van
PlatinumGames dat je alleen op de Nintendo Switch kunt spelen.
Als lid van een speciale politie-eenheid moet je samenwerken met
een levend wapen om zaken op te lossen en de mensheid te redden!

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

ASTRAL CHAIN™
• Genre: Avontuur, Actie     • Uitgever: Nintendo 

Lokaal*: Tot 2 spelers

Divinity Original Sin II ©2021 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios, Divinity and Divinity Original Sin 
are registered trademarks of the Larian Studios group entities.

ER KAN MAAR ÉÉN GOD ZIJN
De strijd om goddelijkheid is begonnen. Kies verstandig en wees voorzichtig met wie je vertrouwt. Het gevaar 
ligt overal op de loer. Speel met maximaal drie andere spelers, maar besef wel dat slechts één van jullie de 
kans krijgt om een god te worden. Dit is de meermaals bekroonde RPG Divinity: Original Sin 2.
•  Kies uit meer dan vijf rassen en zes unieke personages, of maak je eigen personage.
•  Oneindige vrijheid om te verkennen en te experimenteren, met vrienden of computergestuurde kompanen.
•  De Defi nitive Edition bevat honderden extra tweaks en verbeteringen.

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD 
PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All Anders copy-
rights and trademarks are the property of their respective owners.

EEN HELE WERELD OM TE VERKENNEN.
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT.
Jij bent Geralt van Rivia, dé man om in te huren voor het slachten van monsters.
Je beschikt over alles wat je daarbij nodig hebt: vlijmscherpe zwaarden, dodelijke
brouwsels, kruisbogen en krachtige magie. Je kunt gaan en staan waar je wilt in het door
oorlog verscheurde en door monsters geteisterde land. De Complete Edition bevat alle reeds
uitgebrachte downloadbare content, inclusief twee gigantische verhaaluitbreidingen: Hearts of 
Stone en Blood and Wine. Dit is de perfecte gelegenheid om deze wereld voor het eerst te
betreden of het avontuur opnieuw te beleven, zelfs onderweg!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Genre: RPG       • Uitgever: CD PROJEKT 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Divinity: Original Sin 2 - Defi nitive Edition
• Genre: Avontuur, RPG, Strategie       • Uitgever: Larian Studios            

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo 
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, 
Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video. Copyright © 
1997- 2020 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2020 by RAD Game Tools Inc. Bink Video and Oodle are registered trademark of RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2008 
by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. 

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



© 2017 Nintendo

KUN JIJ DOORSTOTEN NAAR DE TOP?
Deze game draait om een unieke multiplayervechtsport waarin je klappen
uitdeelt met uitschuifbare armen en bevat elementen van zowel boksspellen
als shooters, plus een unieke selectie personages. Nadat je een personage
hebt uitgerust met verschillende ARMS, houd je een Joy-Con-controller in elke
hand en deel je linkse en rechtse stoten uit. Personages kunnen springen en ontwijken
en spelers kunnen hun stoten buigen door hun hand te draaien terwijl ze stoten. 

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

ARMS
• Genre: Vechtspel       • Uitgever: Nintendo  

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

© 2017 Nintendo

KIJK ELKAAR AAN EN 1-2 SWITCH
Kijk naar je tegenstander en niet naar het scherm. Haal de Joy-Con 
van de console af, geef er één aan je tegenstander en spelen maar! 
Iedereen kan 1-2 Switch spelen! Kijk je tegenstander in de ogen en 
ontdek de vele functies van de Joy-Con, zoals de HD-trilfunctie 
en de geavanceerde bewegingsbesturing.

Compatibele speelstijlen
2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

2 –

1-2-Switch
• Genre: Party       • Uitgever: Nintendo 

De meeste
games zijn voor 

twee spelers.

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

GA OP VAKANTIE, WAAR EN WANNEER
JE MAAR WILT
Welkom op Kawawii Island, een paradijsresort waar vrienden en
familie kunnen genieten van meer dan 50 coöperatieve en
competitieve activiteiten. Om het nog leuker te maken kunnen tot vier
spelers* het eiland samen bezoeken en verkennen!

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1–4*

Go Vacation
• Genre: Party, Sport, Racen     • Uitgever: Nintendo  

Lokaal*: Tot 4 spelers

©2020and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria.  Developed by Deep Silver Fishlabs.  Developed by Deep Silver Volition, Inc. 
All rights reserved.

© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

JIJ BENT DE PRESIDENT!
De Saints zijn van hun Penthouse naar het Witte Huis gegaan – 
maar nu is het aan jou om de wereld te bevrijden van Zinyak en zijn
buitenaardse leger. Red de wereld in de meest gestoorde open wereld
ooit, voor het eerst speelbaar op de Nintendo Switch. 

BEREID JE HELDEN VOOR OP DE KOMENDE STRIJD! 
Rean Schwarzer ontdekt een duister complot dat zijn vaderland bedreigt. Om deze dreiging 
een halt toe te roepen moet hij een nieuwe generatie helden trainen op een nieuwe campus. 
Zal het hem lukken zijn helden naar de overwinning te leiden?

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Genre: Avontuur, RPG, Actie     • Uitgever: NIS America 

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Genre: Shooter, Actie       • Uitgever: Deep Silver     

Online**: Tot 2 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers

Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO
Entertainment Inc.  LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of
Nintendo.

EN TOEN WAS ER VUUR.
Laat je opslokken door een episch dark fantasy-universum dat gebukt
gaat onder verval en vervloeking. Beleef de hooggeprezen,
genre-defi niërende game waar het allemaal mee begon. Keer terug naar
Lordran en vergaap je aan de prachtige details van deze remaster.
Dark Souls™: Remastered bevat de hoofdgame plus de Artorias of the Abyss-DLC.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Dark Souls™: Remastered
• Genre: Actie, RPG       • Uitgever: BANDAI NAMCO Entertainment       

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.Alle games op deze pagina 
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©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered 
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or Anders countries. All Anders trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

©2021 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are regis-
tered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or Anders countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. 
All Rights Reserved.

BELEEF EEN HELS AVONTUUR
Lang geleden hebben engelen en demonen je wereld geschapen in een
verboden verbintenis. Nu zijn ze gekomen om deze wereld op te eisen.
Sta sterk en strijd tegen wandelende lijken, gruwelijke sekteleden, gevallen
engelen en de heersers van de hel. Werk samen om demonen af te maken
en bergen buit te verzamelen, waar en wanneer je maar wilt.

DE LORD OF TERROR IS TERUG
Diablo® II: Resurrected™ is de defi nitieve remaster van de baanbrekende RPG en bevat alle 
content van zowel Diablo II als de uitbreiding Diablo II: Lord of Destruction®. Kies een van de 
zeven legendarische klasses en vecht je een weg door de woestenij van Lut Gholein, de 
weelderige jungles van Kurast en andere gevarieerde gebieden. Vernietig de troepen uit de hel 
en maak een einde aan de Prime Evils.

LEEF EEN ANDER LEVEN, IN EEN ANDERE
WERELD, IN DIT LEGENDARISCHE 
OPEN-WERELD-MEESTERWERK
The Elder Scrolls V: Skyrim® is een episch fantasy-avontuur van
Bethesda Game Studios® dat meer dan 200 Game of the Year Awards heeft
gewonnen. Dankzij de versie voor de Nintendo Switch kun je nu altijd en overal in 
dit machtige avontuur duiken, zowel thuis op je tv als onderweg. 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Diablo II: Resurrected 
• Genre: Actie, Avontuur, RPG       • Uitgever: Blizzard Entertainment, Inc.

The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Genre: Actie, RPG     • Uitgever: Bethesda Softworks 

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Compatibele speelstijlen
1–4**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4** 1

Diablo III: Eternal Collection
• Genre: Actie, Avontuur, RPG       • Uitgever: Blizzard Entertainment, Inc.
• Release: Nu verkrijgbaar

Online**: Tot 4 spelers © 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 
YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix 

Holdings Co., Ltd. All Anders trademarks are the property of their respective owners. 

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.  
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO  FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or

trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

JE VERHAAL BEGINT…
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster brengt de tijdloze RPG’s naar
een heel nieuwe generatie fans. Dompel jezelf helemaal onder in
de wereld van Spira en geniet van deze twee klassiekers, die samen
goed zijn voor meer dan 100 uur gameplay.

KEER TERUG NAAR DE WERELD VAN IVALICE
Deze klassieke RPG is voor het eerst volledig in HD geremasterd en
aangevuld met gloednieuwe gameplay-elementen! Geniet van diverse
moderne verbeteringen, inclusief aangepaste gevechten en een nieuw
jobsysteem.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Genre: JRPG       • Uitgever: Square Enix   

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Genre: RPG       • Uitgever: Square Enix      

ELYSIUM, HET ULTIEME PARADIJS
Verken een eindeloze wolkenoceaan waarin de laatste resten van de
menselijke beschaving voortbestaan op de rug van kolossale
wezens die Titans worden genoemd. Beleef het verhaal van Rex en
zijn nieuwe vriend Pyra, een zogenaamde Blade die Rex toegang
geeft tot een immense kracht. Samen gaan Rex en Pyra op zoek naar
het reeds lang verloren Elysium, het ultieme paradijs voor de hele mensheid.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Xenoblade Chronicles 2
• Genre: RPG          • Uitgever: Nintendo          • Release: Nu verkrijgbaar

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFTOnline**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.Alle games op deze pagina 

zijn beschikbaar in de
Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

WELKOM TERUG IN HET PARADIJS! 
De Burnout™-franchise is nu ook op de Nintendo Switch te spelen! Geniet
van de razendsnelle actie en heers over de straten in Burnout™ Paradise
Remastered. Race door de hectische binnenstad, of raas over de
bochtige bergweggetjes. Geniet van spectaculaire stunts en vele
vernietigbare elementen in één van de beste arcade-racers ooit.

Compatibele speelstijlen
1–8*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–8* 1

Burnout™ Paradise Remastered
• Genre: Racen       • Uitgever: Electronic Arts 

Online**: Tot 8 spelers

©2021 1C Online Games ltd. Developed by 1C Entertainment S.A. Co-published by Koch Media, Austria. All An-
ders trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

DE GELIEFDE RPG-TACTICS-SERIE IS TERUG MET 
EEN FRISSE LOOK EN NIEUWE GAMEPLAY
De legende is terug! King’s Bounty II is  het langverwachte vervolg op de
legendarische King’s Bounty-games uit één van de meest iconische turn based 
RPG-franchises ooit. Vecht voor je eigen toekomst en wees je vijanden te slim 
af in unieke turn-based-gevechten. Maak moeilijke beslissingen en
beleef de intense spanning van een klassieke saga op een heel
nieuwe manier.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

King's Bounty II
• Genre: RPG, Strategie • Uitgever: 1C Entertainment 

© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of 
Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings 
Co., Ltd. All Anders trademarks are the property of their respective owners.

DE LEGENDE VAN HET HEILIGE ZWAARD
LEEFT VOORT…
Trials of Mana is de 3D-remake van RPG-klassieker Seiken Densetsu 3 die in 
1995 in Japan verscheen. Dit geliefde avontuur heeft een moderne uitvoering 
gekregen, met prachtige graphics, een verbeterd gevechtssysteem,
ingesproken stemmen, een geremasterde soundtrack, extra
conversaties en meer!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

TRIALS of MANA
• Genre: Actie-RPG     • Uitgever: SQUARE ENIX  

© 2019 Nintendo, Marvelous Inc. 

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

MENS TEGEN MACHINE
TOT DE TANDEN TOE GEWAPEND!
Toen de maan neerstortte en de wereld in puin werd achtergelaten, heeft de
mens een krachtig netwerk van machines opgezet dat moet helpen bij de
wederopbouw. Na die ramp verschenen echter ook de Immortals, kwaadaardige
machines die het krachtige netwerk tegen zijn scheppers hebben opgezet. De hoop op 
een betere toekomst werd al snel een wrede strijd om te overleven.

TWEE WERELDEN.
EÉN HELDHAFTIGE ROEPING.
Beginnende pop- en fi lmsterren uit Tokio slaan de handen ineen met
legendarische krijgers uit de wereld van Fire Emblem om de duistere
krachten het hoofd te bieden in Tokyo Mirage Sessions #FE Encore voor de
systemen uit de Nintendo Switch-familie! In deze spectaculaire RPG volg je een 
groep opkomende sterren die de top van de entertainmentindustrie proberen te 
bereiken, terwijl ze ondertussen moeten voorkomen dat schimmige Mirages onze 
wereld binnendringen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Genre: RPG       • Uitgever: Nintendo       

BELEEF ADEMBENEMENDE ACTIE
IN BAYONETTA 2
Dit spectaculaire vervolg op de hooggeprezen actiegame
Bayonetta houdt de speler constant op het puntje van zijn of haar
stoel. Geniet van verbluffende gevechten, prachtige filmpjes en
knallende actie, altijd en overal, op je Nintendo Switch. 

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGAOnline**: 2 spelers

Compatibele speelstijlen
1–2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2 1

Bayonetta 2
• Genre: Actie      • Uitgever: Nintendo 

DAEMON X MACHINA
• Genre: Actie       • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

*Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing
    Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Gratis demo
beschikbaar

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de

Alle games op deze pagina 
zijn beschikbaar in de



Als ouder is het niet altijd makkelijk om te zien hoeveel tijd je kind besteedt aan games. Ouderlijk toezicht voor Nintendo 
Switch is een gratis app voor smartphones en tablets die je aan de Nintendo Switch kunt koppelen. Daarmee kun je
gemakkelijk zien wat voor games je kinderen spelen en hoelang. Als je geen smartphone of tablet hebt, kun je bepaalde
beperkingen ook rechtstreeks op de Nintendo Switch instellen. 

Houd de speelduur
in de gaten

Als je een afgesproken speelduur 
met uw kind instelt, zal een alarm 
hen laten weten wanneer hun tijd 
op is, ongeacht hoeveel ze zichzelf 
verliezen in het spel.

Houd bij
wat je kind speelt

Bekijk welke games je kind heeft 
gespeeld en hoelang. Je kunt op 
dagelijkse basis zien wat je kind 
heeft gespeeld. Ook kun je via de 
app een maandelijks
speeloverzicht krijgen.

Op basis van de leeftijd van je kind kun je de toegang tot 
bepaalde functies beperken. Het is ook mogelijk om de 
beperkingen voor elk functie apart in te stellen.

Je kunt de volgende instellingen gebruiken:

• Het spelen van games beperken op basis van leeftijd
• Het posten van screenshots op social media beperken
•  Communicatie met andere spelers en het posten van berichten en 

beelden*
•  Via de Nintendo-Account instellingen kan de mogelijkheid tot 

aankopen in de Nintendo eShop beperkt worden

Speelt mijn kind te veel? Wat voor games
speelt mijn kind?

Is mijn kind te jong voor
bepaalde games?

Een leuke en veilige game-ervaring voor je kind.

Je kan bepaalde functies ook direct instellen op de Nintendo Switch als je geen smartphone bezit. *De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch bevat geen instellingen voor de
Nintendo Switch Online-app. Ga naar de instellingen van je smartphone of tablet om
beperkingen voor de Nintendo Switch Online-app in te stellen. Pokémon UNITE ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent. • Knockout City™ © 2021 Velan Studio, Inc. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Trademarks are the property of their respective owners. • Sky: Children of the Light © 2017-2021 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

Free-to-start games
Download en speel gratis games!*  

• Genre: Avontuur, RPG  • Uitgever: thatgamecompany Inc  • Aantal Spelers: 1-8

In Sky arriveren we als de kinderen van het licht, die hoop verspreiden door het
verlaten koninkrijk om de gevallen sterren terug te brengen naar hun sterrenbeelden.

• Genre: Strategie     • Uitgever: The Pokémon Company     • Aantal Spelers: 1–10 

Stort je in de strijd met Pikachu, Charizard, Gengar en andere Pokémon in Pokémons eerste 
strategische, op teamwerk gerichte 5-tegen-5-vechtspel – Pokémon UNITE!

• Genre: Avontuur, Vechtspel, Shooter, Actie    • Uitgever: Electronic Arts    • Aantal Spelers: 2-8

Vorm je team en neem het op tegen andere teams in de EPISCHE TREFBAL-
GEVECHTEN van Knockout City™. Zet jezelf schrap voor eindeloze fun en intense 
competities in deze geheel nieuwe, teamgebaseerde multiplayer-sensatie.

* Er zijn optionele in-game-aankopen mogelijk, in de games op deze pagina. Om de games te kunnen spelen is een internetverbinding mogelijk vereist.



Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of 
Ninja  Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Ghostrunner All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved. • 
Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • Legend of Mana © 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD. 
All Rights Reserved. • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All Anders trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital 
Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • Stick Fight: The Game 2017 Landfall Games AB

Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1 Genre: Avontuur • Spelers: 1Genre: Shooter, Actie, Platformspel, Arcade • Spelers: 1–2 

Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved.  • Littlewood SmashGames © 2020 •  The Great Ace Attorney Chronicles ©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trade-
marks owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racen"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All Anders copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under 
license. All rights reserved.• Subnautica © 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in Anders 
jurisdictions. All Rights  Reserved. • Spiritfarer  ©2020 Thunder Lotus. All Rights Reserved. Spiritfarer and Thunder Lotus are trademarks of Thunder Lotus in the U.S. and in Anders countries. • Sakuna: Of Rice and Ruin ©2020 Edelweiss. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA 
are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All Anders trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Will of the Wisp © 2020 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel 
Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved. 

Genre: Moving simulator • Spelers: 1-4 • Release: 28.04.2020 Genre: Vechtspel, Shooter, Party • Spelers: 1–4

Genre: Racen, Sport, Simulatie • Spelers: 1-8
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Meer dan  5,000 games te downloaden in de Nintendo eShop!

Genre: RPG • Spelers: 1 Genre: RPG • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Sport, RPG, Golf • Spelers: 1–2 Genre: RPG, Actie • Spelers: 1–2

Genre: Party, Strategie • Spelers: 1–4 Genre: Puzzel, Platformspel • Spelers: 1–8 

Genre: RPG, Simulatie • Spelers: 1–4 Genre: Avontuur, RPG, Simulatie • Spelers: 1 Genre: Avontuur • Spelers: 1

Genre: Avontuur • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1–2 Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1 

Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1-2 

Genre: Avontuur, Simulatie • Spelers: 1-2 

Genre: Avontuur, Platformspel • Spelers: 1 

Genre: Actie, Avontuur • Spelers: 1 



... en nog 
veel meer!

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Curse of the Dead Gods © 2020 Curse of the Dead Gods, developed by Passtech Games, published by Focus Home Interactive. • Hades © 2020 Supergiant Games, LLC. All rights reserved. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Into The Breach 
© 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and Anders countries. Cities: Skylines - Nintendo Switch™ 
Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All Anders trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Northgard © 2016 Shiro Games. The Shiro Games name and logo and the Northgard name and logo are trademarks of Shiro Games and may be registered trademarks in certain countries. All rights 
reserved. • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS.
All Anders trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • The Touryst © Shin'en Multimedia GmbH 2019 • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • Return of the Obra Dinn © Copyright 2019, 3909 LLC. All Rights Reserved.
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Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1–2 Genre: Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: RPG, Puzzel, Strategie • Spelers: 1

Genre: Avontuur, RPG, Actie • Spelers: 1

Genre: Avontuur, RPG, Strategie • Spelers: 1Genre: City Builder • Spelers: 1 Genre: Strategie • Spelers: 1–6

Genre: Avontuur, Actie, Arcade, Puzzel • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Puzzel • Spelers: 1 Genre: Animal Life, Simulatie • Spelers: 1 Genre: Avontuur • Spelers: 1

AANVULLENDE DOWNLOADABLE CONTENT!
Verleng je plezier aan spellen met aanvullende content

... en nog 
veel meer!



Meer dan 

100 games!

Als je lid bent van de Nintendo Switch betaalde lidmaatschap, krijg je 
toegang tot een groeiende selectie NES- & Super NES-titels. Geef een 
Joy-Con door aan een vriend voor multiplayer-plezier, of speel gewoon 
online. Zolang je lid blijft, heb je toegang tot de volledige line-up van
games op elk moment.

Periodiek online check-in is vereist.

Speel klassieke NES
& Super NES games,
altijd en overal

Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.: The Lost Levels
The Legend of Zelda
Zelda II: The Avontuur of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins
Excitebike
Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Avontuur

Super Mario World
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
Super Mario All-Stars
The Legend of Zelda: 
A Link to the Past
 Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2: 
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

Voor meer info:
www.nintendo.nl
www.nintendo.be 

... en vele andere!

Nintendo Switch Online is een betaald lidmaatschap met verschillende functies.
Hiermee kunnen gebruikers genieten van online spelen, een opslagcloud waarin

spelgegevens van ondersteunde games kunnen worden opgeslagen, een groeiende 
selectie aan NES-games en meer.

Als je lid wordt van het betaalde Nintendo Switch Online-lidmaat-
schap, kun je samenwerken in compatibele titels, met vrienden die 
ver weg wonen of tegen rivalen over de hele wereld.

Je kan ook de Nintendo Switch Online Smartphone app gebruiken 
voor voicechat bij compatibele games. Volg een strategie met je 
Splatoon 2-team of praat gewoon met mederacers in Mario Kart 8 
Deluxe.

Online spelen
Geniet van competitieve en coöperatieve online-gaming

NES & Super NES
Nintendo Switch Online
Geniet altijd en overal van een groeiende selectie klassieke NES-
& Super NES-games – met toegevoegde online-functies!

Opslagcloud
Maak veilig en automatisch online back-ups van je opgeslagen 
spelgegevens voor gemakkelijke toegang.*
*Let op: niet compatibel met alle software.

Smartphone-app
Maak contact met vrienden via de speciale app op je smartphone
of tablet 
*Let op: niet compatibel met alle software.

Exclusieve aanbiedingen voor leden
Geniet van aanbiedingen die alleen beschikbaar zijn voor leden, 
inclusief Nintendo Switch-gamevouchers, TETRIS® 99, en meer!

Geniet van competitieve 
en coöperatieve
online-gaming

Meer info:
www.nintendo.nl - www.nintendo.be 

Haal meer uit je Nintendo Switch

NES & Super NES 
Nintendo Switch OnlineOnline spellen



Nintendo Entertainment System- Controllers
voor Nintendo Switch 
Met een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap kun je Super 

Nintendo Entertainment System-controllers 
voor de Nintendo Switch kopen en Super NES™-
games op authentieke wijze spelen! Deze 

draadloze controllers op 
ware grootte bieden de 
perfecte manier om 
klassieke Super NES-
games te beleven.

Geniet als lid van
exclusieve bonussen! Exclusieve

aanbiedingen voor 
leden

Met de smartphone-app voor Nintendo Switch Online kun je in
ondersteunde online-games voicechatten met andere spelers.

Open de app terwijl je ondersteunde games speelt om met je
vrienden te voicechatten.

Bepaalde compatibele games hebben speciale functies. In Splatoon 
2 kun je bijvoorbeeld SplatNet 2 gebruiken om je statistieken van
onlinegevechten te bekijken, deze te delen op social media en nieuwe 
uitrustingen te bestellen die je in de game kunt gebruiken.

De smartphone-app kan alleen worden gebruikt door Nintendo-accounthouders van 13 jaar of ouder.

Voice Chat
Smartphone app

Maak online veilig en automatisch een back-up van je opgeslagen 
spelgegevens. Hierdoor is het heel eenvoudig om je spelgegevens
terug te halen als je je Nintendo Switch kwijtraakt of een nieuwe gaat 
gebruiken.

Als je bent verbonden met het internet, zal er automatisch een
back-up worden gemaakt van je opgeslagen gegevens, zelfs als je 
Nintendo Switch in de slaapstand staat. Hiervoor heb je geen
ingewikkelde instellingen of updates nodig.

Let op: niet compatibel met alle software

Maak automatisch
een back-upOpslagcloud

Leden van Nintendo Switch Online kunnen profi teren van
exclusieve producten, zoals Nintendo Entertainment  System-
controllers die je voor NES-games op de Nintendo Switch kunt
gebruiken. In de toekomst komen er nog meer producten.

Beleef klassieke arcade-actie met 
een unieke battle royale-twist in 

PAC-MAN 99. Ontwijk de spoken, 
eet krachtpillen en strijd tegen 98 
andere spelers om te zegevieren 

als… de PAC-ONE!

PAC-MAN™ 99 & ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

TETRIS® is exclusief verkrijgbaar 
voor leden van Nintendo Switch 
Online. Je speelt TETRIS® 99 
tenslotte online tegen andere 

spelers van over de hele wereld!
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris 
theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. 
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to 
The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. 
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub- 
licensed to Nintendo. Certain new content developed by 
 Nintendo, and any characters, sounds and video games originally 
owned by Nintendo: © 2019 Nintendo. Nintendo Switch is a 
trademark of Nintendo.

Exclusieve items voor:

Exclusieve uitrusting via een 
downloadcode bij een

lidmaatschap van 12 maandenNintendo Switch Game-vouchers
Het Nintendo Switch-gamevouchersprogramma is
exclusief voor Nintendo Switch Online-leden. Leden 
kunnen een set van twee Nintendo 
Switch-gamevouchers kopen voor € 99,00.
Elke voucher kan worden ingewisseld voor een

downloadversie van een game uit de catalogus van het
programma. Op deze manier kun je dus twee games voor een
lagere prijs kopen!
Opmerking: je kunt dit product niet kopen tijdens de proefperiode van zeven dagen van Nintendo Switch Online. Je moet lid zijn van Nintendo
Switch Online op het moment dat je een voucher wilt inwisselen.



Accessoires
  Nintendo Switch-etui &
beschermfolie

Deze bundel bestaat uit een etui voor je 
Nintendo  Switch en beschermfolie
voor het beeldscherm van het systeem.
Er zit ook een hoes in waarin je vijf
Nintendo Switch-gamecards en twee  
Joy-Con-polsbandjes kunt bewaren.
Je kunt het etui ook gebruiken als
standaard voor het systeem.

  Nintendo Switch Lite-etui &
beschermfolie

Deze bundel bestaat uit een etui voor je
Nintendo Switch Lite en beschermfolie
voor het beeldscherm van het systeem.
Er zit ook een vak in waarin je  acht
Nintendo Switch-gamecards
kunt bewaren

 Oplaadbare Joy-Con-houder

Door de linker- en rechter-Joy-Con aan  
deze houder vast te maken kun je ze 
als  een klassieke controller gebruiken.
In tegenstelling tot de Joy-Con-houder  
die bij de Nintendo Switch zit, kan de  
oplaadbare Joy-Con-houder de
Joy-Con-controllers opladen terwijl je 
speelt, zodat de batterijen niet leeg
raken.

Bevat ook een USB-kabel

  Nintendo Switch 
Pro Controller

Deze draadloze controller heeft een 
klassieke vorm, ligt comfortabel in de  
hand en is erg geschikt als je lang in de  
tv-stijl of de tafelstijl speelt.

Interne batterij: Lithiumionbatterij [CTR-003]  
Batterijduur: Ongeveer 40 uur (Let op: dit is   
de gemiddelde batterijduur. De werkelijke
batterijduur hangt af van het gebruik.)
Oplaadtijd: Ongeveer zes uur (Je kunt de
controller opladen met een AC-adapter of met  
de USB-oplaadkabel die in de verpakking zit)

Bevat ook een USB-kabel

En nog 
veel 

meer!

...en nog veel meer!

Ontgrendel speciale content in:

Door een amiibo (apart verkrijgbaar) tegen het 
NFC-punt te houden van de Joy-Con (R) kun je 
data lezen of schrijven op de amiibo.

amiibo
functionaliteit

  Joy-Con-controllers
In elk Nintendo Switch-pakket vind je 
een Joy-Con (L) en een Joy-Con (R).
Voor de Nintendo Switch Lite worden
de Joy-Con apart verkocht.

Dit pakket bevat een Joy-Con (L), 
een Joy-Con (R) en twee
Joy-Con-polsbandjes (grijs).

Blauw Joy-Con (L) / 
Neongeel Joy-Con (R)

Neonpaars Joy-Con (L) /  
Neonoranje Joy-Con (R)

Neonrood Joy-Con (L) / 
Neonblauw Joy-Con (R)

Grijs Joy-Con (L) / (R) Neongroen Joy-Con (L) /  
Neonroze Joy-Con (R)



In de doos

Nintendo Switch-systeem

Nintendo Switch console

Nintendo Switch-voeding Joy-Con-houder Joy-Con-polsbandjes 
(zwart)

Folder met belangrijke
informatie over de
Nintendo Switch

HDMI-kabel

Nintendo Switch-houderJoy-Con L/R
De kleuren van de Joy-Con verschillen per pakket

Neonblauw en neonrood

Grijs

Nintendo Switch – OLED-Model

Nintendo Switch Lite 

Software apart verkrijgbaar

Nintendo Switch-systeem 
(OLED-Model)

Nintendo Switch-voeding

Nintendo Switch-voeding

Joy-Con-houder Joy-Con-polsbandjes 
(zwart)

Geel

Koraal

Grijs Turkoois

Blauw

Folder met belangrijke
informatie over de
Nintendo Switch

Folder met belangrijke
informatie over de
Nintendo Switch

HDMI-kabel

Nintendo Switch-houder (met LAN-poort)
De kleuren van de Joy-Con verschillen per pakket

Joy-Con L/R
De kleuren van de Joy-Con verschillen

per pakket

Nintendo Switch Lite systeem
De kleuren verschillen per pakket

Wit

Neonblauw / Neonrood



Nintendo Switch Nintendo Switch – 
OLED-Model

Nintendo Switch Lite

Speelstijlen
TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl Handheldstijl

Joy-Con controllers De Joy-Con-controllers beschikken over de HD-trilfunctie en de infrarood-bewegingscamera. Het systeem beschikt niet over  HD-trilfunctie en de
infrarood-bewegingscamera.

Nintendo Switch-
houder

Bevat een Nintendo Switch-houder en HDMI-kabel. Plaats het 
systeem in de houder om op de televisie te spelen. 

Bevat een Nintendo Switch-houder en HDMI-kabel. Plaats het 
systeem in de houder om op de televisie te spelen. Een LAN-

poort voor het spelen in de tv-stijl.

Het systeem is niet op een tv aan te sluiten en is niet
compatibel met de Nintendo Switch-houder.

Scherm Touch screen / 6.2 inch LCD / resolutie 1280x720 Touch screen / 7- inch LCD / resolutie 1280x720 Touch screen / 5.5 inch LCD / resolutie 1280x720

Afmetingen

102mm x 239mm x 13.9mm (met gekoppelde Joy-Con)
Opmerking: 28,4 mm op het breedste punt, van de uiteinden 

van de richtingssticks tot de verdikking van de
ZL- en ZR-knoppen.

102mm x 242mm x 13.9mm (met gekoppelde Joy-Con)
Opmerking: 28,4 mm op het breedste punt, van de uiteinden 

van de richtingssticks tot de verdikking van de
ZL- en ZR-knoppen.

91.1mm x 208mm x 13.9mm
Opmerking: 28,4 mm op het breedste punt, van de

uiteinden van de richtingssticks tot de verdikking van de
ZL- en ZR-knoppen.

Gewicht Ongeveer. 297g
(398 g inclusief Joy-Con-controllers)

Ongeveer. 320 g
(420 g inclusief Joy-Con-controllers) Ongeveer. 275g

Storage 32 GB 64 GB 32 GB

Batterijduur

Nintendo Switch met verbeterde batterijduur 
(Het modelnummer begint "HAD")

Ongeveer. 4.5-9 uur
De batterijduur hangt af van welke games je speelt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld
ongeveer 5,5 uur spelen op een volle batterij.

Nintendo Switch (Modelnummer begint met "HAC")
Ongeveer 2.5-6.5 hours

De batterijduur hangt af van welke games je speelt.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld

ongeveer drie uur spelen op een volle batterij.

Nintendo Switch met verbeterde
batterijduur  (Het modelnummer

begint "HAD")
Ongeveer 4.5-9 uur

De batterijduur hangt af van welke games 
je speelt. The Legend of Zelda: Breath of 
the Wild kun je bijvoorbeeld ongeveer 5,5 

uur spelen op een volle batterij.

Ongeveer 3-7 uur

De batterijduur hangt af van welke games je speelt.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld 

ongeveer vier uur spelen op een volle batterij.

Compatible software Alle Nintendo Switch software. Alle Nintendo Switch software. Nintendo Switch-software die compatibel is met de handheldstijl. 

Welke Nintendo Switch past het beste bij je?

De begrippen HDMI en HDMI High-Defi nition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en ander landen.
USB Type-C™ and USB-C™ zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum . Het Bluetooth®-woord-
merk en de bijhorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG. Inc.
Elk gebruik van dergelijke merken door Nintendo is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsna-
men zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Nintendo Switch – 
OLED-Model




