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DEELNAMEVOORWAARDEN WEDSTRIJD: Nintendo Eindbaas 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

De onder Specifieke Deelnamevoorwaarden genoemde wedstrijd hieronder, bedoeld om de genoemde 

prijzen te winnen, is een initiatief van Nintendo Benelux B.V., Zoomstede 21, 3431 HK Nieuwegein 

(Nintendo). 

 

Deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, de Specifieke 

Deelnamevoorwaarden en van eventuele beslissingen van Nintendo betreffende de wedstrijd. 

 

De wedstrijd staat open voor personen die op het Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van 

personeelsleden en medewerkers van Nintendo of betrokken toeleveranciers. 

 
Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te 
hebben voor deelname aan de wedstrijd. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Nintendo 
ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben 
verkregen. Nintendo heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs te tonen alsmede van bewijs van de nodige toestemming voor deelname.  

 

Nintendo is op geen enkele manier niet aansprakelijk indien de (duur van de) wedstrijd om welke reden 

dan ook wordt gewijzigd, aangepast of geannuleerd en niet wordt overgegaan tot prijsuitreiking. 

 

Nintendo heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer 

onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert 

te plegen. 

 

Nintendo is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde of 

incomplete informatie, zoals telefoonnummer, e-mail- en/of huisadres, waardoor de deelnemer niet of niet 

tijdig kan worden bereikt. 

 

Indien de genoemde prijzen niet meer of zeer moeilijk te verkrijgen zijn, behoudt Nintendo zich het recht 

voor een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden. 

 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.  

 

De winnaars geven Nintendo uitdrukkelijk de toestemming hun namen zowel op de website 

www.nintendo.nl als op de Facebook pagina (www.facebook.com/Nintendo3DSNederland) en de Twitter-

pagina (www.twitter.com/NintendoNL) te vermelden conform de Privacy Verklaring hieronder. 

 

De prijzen zullen ter persoonlijke attentie van de winnaars per post verstuurd worden. Zodra een prijs is 

verstuurd, is Nintendo niet verantwoordelijk worden voor een vertraging in ontvangst of problemen met het 

post-, internet- en/of mailverkeer.  

 

Nintendo kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Deelnamevoorwaarden wijzigen. 

Wij raden daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Nintendo garandeert niet de 

ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte 

diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Nintendo aan het beheer van de website(s) besteedt, is 

het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate 

voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de wedstrijd deel te nemen. 

 

Indien een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Nintendo georganiseerde 

wedstrijd, dan kan de deelnemer deze binnen 3 werkdagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht 

zich heeft voorgedaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Nintendo kenbaar maken door middel 
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van het sturen van een e-mail naar contact@nintendo.nl met als titel de naam van de specifieke wedstrijd 

(hieronder vermeld). 

Nintendo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname 

aan de wedstrijd maakt. 

 

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden en/of de Specifieke Deelnamevoorwaarden niet 

voorzien, beslist de directie van Nintendo. Besluiten van de directie van Nintendo zijn niet voor beroep 

vatbaar. 

Over de uitslag of de Algemene Voorwaarden en/of de Specifieke Deelnamevoorwaarden kan niet worden 

gecorrespondeerd, noch telefonisch contact worden opgenomen met Nintendo. 

 

Nederlands recht is van toepassing. 

 

 

SPECIFIEKE DEELNAMEVOORWAARDEN: 

 

Wedstrijd: Nintendo Eindbaas 

 

Door deelname aan de wedstrijd accepteert de deelnemer deze Specifieke Deelnamevoorwaarden, in 

aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Algemene 

Voorwaarden en deze Specifieke Deelnamevoorwaarden, hebben de bepalingen van de Specifieke 

Deelnamevoorwaarden voorrang. 

 

De eerste wedstrijd vindt plaats vanaf 8 december 2014 t/m 31 december 2014. De wedstrijd vindt daarna 

iedere maand plaatst en loopt vanaf de eerste tot de laatste dag van de maand. Een einddatum is 28 

februari.  

 

Iedere deelnemer mag iedere maand participeren. 

 

Specifieke deelname-voorwaarden februari: 
Om kans te maken op één van de ter beschikking gestelde prijzen, is vereist dat: 
 

- Deelname plaats vindt door het plaatsen van een foto op Instagram of Twitter met de vermelding 

#NintendoEindbaas of door het posten van een foto op de Facebook Event-pagina “Nintendo 

Eindbaas februari”, waarop een duidelijke link met Nintendo aanwezig is.  

Voorbeelden: 

o Foto waarop zoon/dochter van de deelnemer of een ander kind* poseert met een 

Nintendo 3DS/2DS/Wii U/Wii danwel andere Nintendo gerelateerde consoles/handhelds. 

o Zoon/dochter van de deelnemer of een ander kind* gebruikt producten of draagt Nintendo 

gerelateerde kleding of accessoires (Mario pak, Mario pet, amiibo o.i.d.) 

o Zoon/dochter van de deelnemer of een ander kind* staat juichend op de foto waar ook 

een Nintendo gerelateerd item in beeld is of uitgebeeld wordt door deelnemer.  

o Foto waarop zoon/dochter van de deelnemer of een ander kind* met zijn/haar Nintendo 

verzameling te zien is. 

* Zorg er dan wel voor dat je toestemming hebt van ouders/voogd van dit kind. 

      -     Deelnemen om kans te maken op de prijs van februari kan enkel van maandag 2 februari tot         

             zaterdag 28 februari om 23.59 uur.  

- Nintendo kiest de winnaars op basis van creativiteit en originaliteit van een foto. Winnaars worden 

uiterlijk iedere tweede week van de daarop volgende maand bekend gemaakt op de website 

www.nintendo.nl/eindbaas, op de twitter-pagina https://twitter.com/NintendoNL en op de 

Nederlandse Facebook-pagina (www.facebook.com/Nintendo3DSNederland). 

- Nintendo zal een selectie van de foto’s van de deelnemers op de website 

www.nintendo.nl/eindbaas plaatsen.  
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- Voor deelname via Instagram wordt met de winnaar middels Instagram Direct contact 

opgenomen. De winnaar dient binnen 7 dagen te reageren op dit bericht. Indien de winnaar niet 

middels Instagram Direct reageert, zal de prijs worden toegekend aan een andere deelnemer. 

- In het Instagram Direct bericht zal Nintendo vragen naar een e-mailadres van de deelnemer 

waarop verder gecommuniceerd kan worden. 

- Voor deelname via de Facebook-pagina en/of Twitter, geldt het volgende: zodra de winnaar 
bekend is gemaakt, dient hij/zij een mail met een screenshot van zijn/haar Facebook of Twitter-
profiel, wanneer hij/zij is ingelogd*, en persoonsgegevens te sturen naar prijsvraag@nintendo.nl 
om de prijs te kunnen ontvangen.  

             * Dit dient enkel als bewijs en zal niet worden bewaard of gebruikt 

 

- De winnaar mag een keuze maken uit de vooraf geselecteerde games.  

- De prijs wordt per post opgestuurd binnen 3 weken nadat de adresgegevens zijn ontvangen van 

de winnaar.  

 

Door een foto op Instagram of Twitter te plaatsen met #NintendoEindbaas of door een foto te uploaden op 

de Facebook event-pagina, garandeert de deelnemer dat zij/hij alle vereiste rechten en toestemming heeft 

om die foto te plaatsen alsmede voor het verdere gebruik ervan door Nintendo. Iedere deelnemer verbindt 

er zich verder toe geen foto’s te plaatsen op Instagram die inbreuk maken op het auteursrecht, recht op 

privacy, portretrecht, merkenrechten of andere rechten van derden. 

 

Deelname aan deze wedstrijd geeft Nintendo het recht om de foto’s te herpubliceren op de website van 

Nintendo, Facebook pagina (www.facebook.com/Nintendo3DSNederland), nieuwsbrief en Twitter 

(https://twitter.com/nintendonl). De deelnemer stemt hiermee in door het gebruik van de vermelding 

#NintendoEindbaas op Instagram of Twitter of door het plaatsen van zijn foto op de desbetreffende 

Facebook Event-pagina.  

 

PRIVACY VERKLARING 

Nintendo eerbiedigt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Nintendo 
Benelux B.V, Zoomstede 21, 3431 HK Nieuwegein als organisator van de wedstrijd en Nintendo of Europe 
GmbH, Nintendo Center, D-63760 Grossostheim, Duitsland, (gezamenlijk “Nintendo”), maken uitsluitend 
gebruik van en verwerken uw persoonsgegevens in de mate dat en voor de tijd die nodig is voor de 
wedstrijd en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. Nintendo 
zal in het bijzonder uw gegevens niet overdragen aan enige derde partij en/of uw gegevens 
gebruiken/verwerken voor promotionele of andere doeleinden anders dan deze die expliciet vermeld zijn. 
Ondernemingen die eventueel diensten aanbieden in het kader van de organisatie van de wedstrijd, 
handelen namens Nintendo en zijn verplicht om gegevens te verwerken overeenkomstig de hierin 
beschreven principes en worden niet als derde beschouwd.  

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder controle en toezicht van Nintendo. Nintendo 
heeft de nodige maatregelen genomen om te vermijden dat niet-gemachtigde personen toegang krijgen 
tot uw persoonsgegevens en/of dat deze op onrechtmatige wijze zouden worden verwerkt, verloren 
zouden gaan, vernietigd of beschadigd zouden worden. In de mate dat uw persoonsgegevens 
toegankelijk zouden zijn voor verwerkers heeft Nintendo de nodige contractuele regelingen getroffen om 
de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens en, meer in het bijzonder, hun verwerking te 
garanderen conform de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en schriftelijk te vragen dat foutieve 

gegevens worden gecorrigeerd.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met de verwerking van persoonsgegevens 

zoals hierboven omschreven. 
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