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DEELNAMEVOORWAARDEN WEDSTRIJD: “Nintendo On Tour – Shopping Mall Pokémon 

Kleurplaten ” 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

De wedstrijd hieronder vermeld bij de Specifieke deelnamevoorwaarden om de hieronder beschreven 

prijzen te winnen is een initiatief van Nintendo Benelux B.V., Frankrijklei 33 bus 7, 2000 Antwerpen 

(Nintendo). 

 

Deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding van de huidige deelnamevoorwaarden en van eventuele 

beslissingen van Nintendo betreffende de wedstrijd in. 

 

Iedere deelnemer mag slechts één keer deelnemen. 

 

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

personeelsleden en medewerkers van Nintendo of betrokken toeleveranciers en deelname is gratis. 

 
Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te 
hebben gekregen 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 van zijn wettelijke vertegenwoordigers. Nintendo heeft te allen tijde het recht om een 
deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. 

 

Nintendo wijst iedere aansprakelijkheid af indien de duur van de wedstrijd wordt gewijzigd of deze wordt 

aangepast of geannuleerd en niet wordt overgegaan tot prijsuitreiking ingevolge overmacht of enig ander 

feit dat zich voordoet buiten de wil van Nintendo, zonder dat hierdoor enige aanspraak op 

schadevergoeding in hoofde van de deelnemers ontstaat. 

 

 

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 kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door 

de deelnemer van verkeerde informatie, zoals, zonder daartoe te zijn beperkt, telefoonnummer, e-mail- of 

huisadres, waardoor de deelnemer niet kan worden bereikt. 

 

Deelnemers die hun deelname op onjuiste of onvolledige wijze invullen, worden gediskwalificeerd en 

komen derhalve niet in aanmerking voor de toekenning van prijzen. 

 

Indien de getoonde 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 tickets zijn strikt persoonlijk en 

niet overdraagbaar.  

 

De winnaars geven Nintendo  uitdrukkelijk de toestemming hun namen, woonplaats en inzending zowel 

op de website www.nintendo.be als op de Facebookpagina’s www.facebook.com/WiiUBelgie en 

www.facebook.com/WiiUBelgique) en Twitter-pagina’s (www.twitter.com/NintendoBE_NL en 

www.twitter.com/NintendoBE_FR) te vermelden, conform de meest actuele versies van de privacy policies 

en algemene voorwaarden van Nintendo, Facebook, Twitter en Youtube 

 

 

http://www.nintendo.be/
http://www.facebook.com/WiiUBelgie
http://www.facebook.com/WiiUBelgique
http://www.twitter.com/NintendoBE_NL
http://www.twitter.com/NintendoBE_FR
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De prijzen zullen ter persoonlijke attentie van de winnaars per post gestuurd worden. Indien een prijs 

verstuurd wordt, kan Nintendo niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de 

prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden 

opgestuurd, kan Nintendo eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging 

wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

 

Nintendo kan te allen tijde deze 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 

actie deel te nemen. 

 

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

georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen drie (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 van het sturen van een e-mail naar contact@nintendo.be 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 actie maakt. 

 

In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de Directie van Nintendo. 

 

Over de uitslag of de deelnamevoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd noch telefonisch contact 

worden genomen met Nintendo. 

 

Het besluit van de Directie van Nintendo is niet voor beroep vatbaar. 

 

Op deze deelnamevoorwaarden en de actie is het Belgische recht van toepassing. 

 

 

SPECIFIEKE DEELNAMEVOORWAARDEN: 

Nintendo On Tour – Shopping Mall Pokémon Kleurplaten  

 

De wedstrijd vindt plaats van 8 november tot en met 17 januari 2015 tijdens de Nintendo On Tour – 

Shopping Mall.   

 

Omschrijving van de wedstrijd: 

Bezoekers van de Nintendo On Tour - Shopping Mall maken kans op één van de in het kader van de 

wedstrijd ter beschikking gestelde prijzen door ter plaatse een Pokémon kleurplaat in te kleuren en met de 

ingevulde gegevens de kleurplaat in de urne te deponeren. 

 
Om in aanmerking te komen voor de in het kader van de voor deze wedstrijd ter beschikking gestelde 
prijzen, is vereist dat  
1) De deelnemers tijdens Nintendo On Tour een Pokémon kleurplaat inkleuren en in de urne deponeren.  

2) De gegevens op de achterzijde correct en goed leesbaar invullen met name naam, leeftijd en 
emailadres.  
 
Nintendo kiest de winnaars op basis van creativiteit uit de inzendingen.  

Na elke actie van Nintendo On Tour wordt op de woensdag volgend op de actie contact opgenomen met 

de winnaars via email. Er wordt geen mail gestuurd naar deelnemers die niet gewonnen hebben. 

mailto:contact@nintendo.be
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Er zijn 10 acties in totaal van Nintendo On Tour waarbij telkens 3 winnaars worden gekozen: 
-  8/11/14 Les Grands Prés Mons    -> Bekendmaking winnaars op 12/11/14  
-  15/11/14 Belle île in Liège   -> Bekendmaking winnaars op 19/11/14  
-  22/11/14 City 2 in Brussel    -> Bekendmaking winnaars op 26/11/14  
-  29/11/14 Ville 2 in Charleroi    -> Bekendmaking winnaars op 03/12/14  
-  13/12/14 Waasland Shopping in Sint-Niklaas  -> Bekendmaking winnaars op 17/12/14  
-  20/12/14 Shopping 1 in Genk    -> Bekendmaking winnaars op 24/12/14  
-  21/12/14 Mediacité in Luik    -> Bekendmaking winnaars op 24/12/14  
-  10/01/15 Cora La Louvière    -> Bekendmaking winnaars op 14/01/15  
-  17/01/15 Grand Bazar in Antwerpen   -> Bekendmaking winnaars op 21/01/15  
 
Omwille van onvoorziene omstandigheden, kunnen deze data en locaties worden aangepast. Dit  

zal worden gecommuniceerd op de website www.nintendo.be. 

 

 

Omschrijving van de te winnen prijzen: 

10 prijsuitreikingen in totaal van telkens 3 winnaars:  

1ste – 3de prijs: 1 x Goodiepakket Nintendo 

 
Specifieke deelnamevoorwaarden 
Door deelname aan de wedstrijd accepteert de deelnemer deze specifieke deelnamevoorwaarden, in  
aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement . In geval van tegenstrijdigheid tussen het algemeen 
wedstrijdreglement en deze specifieke wedstrijdvoorwaarden hebben de bepalingen van de specifieke 
wedstrijdvoorwaarden voorrang. 

 

Privacy Verklaring 

Nintendo eerbiedigt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Nintendo 
Benelux B.V., Belgische vestiging, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 31-33, B-2000 Antwerpen, 
als organisator van de wedstrijd en Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, D-63760 Grossostheim, 
Duitsland, (gezamenlijk “Nintendo”) die de website nintendo.be uitbaten, 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 Privacywet van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten.  

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

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder controle en toezicht van Nintendo Benelux B.V., 
Belgische vestiging en Nintendo of Europe GmbH. Nintendo heeft de nodige maatregelen genomen om te 
vermijden dat niet-gemachtigde personen toegang zouden krijgen tot uw persoonsgegevens en/of dat 
deze op onrechtmatige wijze zouden worden verwerkt, accidenteel 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 conform de vereisten van de 
Privacywet van 8 juni 1992 en de uitvoeringsbesluiten, te garanderen.  

http://www.nintendo.be/
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U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om per schriftelijk verzoek te vragen 

dat foutieve gegevens worden gecorrigeerd. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u in met de 

verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven omschreven. 


