
WEDSTRIJD REGELS 

 

Officiële Regels – Algemene Voorwaarden 

 

1. Organisator 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door The mashuniverse in samenwerking met: ASUS ROG & 

Nvidia. 

2. De Wedstrijd 

Aankopen zijn niet nodig. Dit zal de kans op winnen ook niet vergroten. 

Aan deze wedstrijd is geen leeftijd verbonden, iedereen kan/mag mee doen! Wel zouden we graag 

weten wat je leeftijd is. Ben je onder de 18 dan gaat de Communicatie verder via je 

ouder/voogd/verzorger. 

JURY 

De winnaars zullen worden gekozen door de Jury, dit zal uiteraard op een eerlijke manier gaan. 

De Winnaars (van prijzen) zullen bekend worden gemaakt op de Discord/Instagram van 

Thesmashuniverse. 

Wanneer je mee doet aan een wedstrijd ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen 

die de juryleden van Thesmashuniverse maken. 

3. Prijzen 

De prijzen van een wedstrijd worden aangekondigd tijdens de specifieke livestream of in 

Discord/Socials, indien van toepassing. 

De prijzen zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar. 

4. Inschrijfperiode 

De inschrijfperiode voor elke wedstrijd zal verschillend zijn. dit zal per wedstrijd aangekondigd 

worden. 

5. Winnaar aankondiging; opeisen en toekennen van een prijs 

De winnaars van de prijs worden bekend gemaakt via Twitch, Discord of socials van 

Thesmashuniverse. Om de prijs te claimen, moet de winnaar lid worden van de Thesmashuniverse 

Discord-server en de ontvangst van de kennisgeving door Discord DM bevestigen en 

Thesmashuniverse alle gevraagde informatie verstrekken. 

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR ALLE DEELNEMERS: Als een winnaar niet kan worden gecontacteerd 

of er niet in slaagt om de prijs op te eisen of om de Organisator alle vereiste informatie te 

verstrekken binnen de gespecificeerde tijdsperiode, of als een winnaar niet voldoet aan een van de 

bepalingen van deze Officiële regels, zoals de winnaar wordt geacht de prijs te hebben verbeurd. In 

dat geval wordt de prijs toegekend aan een andere deelnemer. 

6. Belasting 

De winnaar van een wedstrijd is als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en 

overheidskosten die voortvloeien uit zijn / haar ontvangst en / of gebruik van de prijs. De Organisator 



behoudt zich het recht voor om dergelijke belastingen en heffingen van de prijs in te houden indien 

en voor zover wettelijk vereist. 

 

7. Verklaringen, garanties en vrijwaring door de deelnemer 

ELKE INSCHRIJVING DIE IN STRIJD IS MET EEN VAN DE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN EN 

GARANTIES OF ANDERSZINS IN SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS, ZAL NIETIG WORDEN 

GEACHT EN AUTOMATISCH VAN DEZE WEDSTRIJD WORDEN GEDISQUALIFICEERD. 

8. AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN door Deelnemer 

Door deel te nemen aan deze Wedstrijd gaat elke deelnemer ermee akkoord en erkent hij dat de 

Organisator en de aan de Organisator verbonden partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn 

voor: (i) late, verloren, gestolen, vervalste, verminkte, corrupte, onvolledige, onleesbare of verkeerd 

geadresseerde inzendingen; (ii) eventuele fouten, weglatingen, verkeerde informatie of verkeerde 

identificatie in een inzending; (iii) enig geschil of claim die voortvloeit uit de deelname van een 

deelnemer aan deze Wedstrijd of zijn / haar deelname, of zijn / haar ontvangst, eigendom of gebruik 

van de prijs; (iv) computerhardware, software, internet, netwerk, kabel, telefoon of andere 

communicatie- of technische fouten, storingen, defecten, onderbrekingen of vertragingen; of (v) 

enige schade aan de computerhardware, software of gegevens van een deelnemer of een andere 

persoon die het gevolg is van deelname aan deze Wedstrijd of het openen, downloaden of gebruiken 

van tools, bestanden, gegevens, software of andere artikelen of materialen in verband hiermee 

Wedstrijd. 

Door deel te nemen aan deze Wedstrijd gaat elke deelnemer akkoord en stemt hij ermee in dat de 

Organisator zijn / haar persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en bewaart voor alle doeleinden 

die verband houden met deze Wedstrijd (inclusief, maar niet beperkt tot, het verwerken en beheren 

van inzendingen, het delen van de persoonlijke informatie van een deelnemer met aan de 

Organisator gerelateerde Partijen. indien nodig om deze wedstrijd uit te voeren, te communiceren 

met en de prijs toe te kennen aan de winnaar, openbare aankondigingen te doen over de winnaar, 

en reclame te maken voor, promotie en publicatie van deze wedstrijd). 

ELKE INSCHRIJVING DIE IN STRIJD IS MET EEN VAN DE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN EN 

GARANTIES OF ANDERSZINS IN SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS, ZAL NIETIG WORDEN 

GEACHT EN AUTOMATISCH VAN DEZE WEDSTRIJD WORDEN GEDISQUALIFICEERD. 

9. Voorbehoud van rechten door ORGANISATOR 

De Organisator behoudt zich het recht voor om, voor zover toegestaan door de toepasselijke 

wetgeving, deze Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te beëindigen, annuleren, wijzigen of op te schorten 

als fraude, technische storingen of enige andere factor buiten de redelijke controle van de 

Organisator de integriteit van deze Wedstrijd schaadt, aangezien bepaald door de Organisator naar 

eigen goeddunken. Als deze Wedstrijd of een daaraan gekoppelde website (of een deel daarvan) 

beschadigd raakt of anderszins toegang niet toestaat, of als infectie door computervirussen, bugs, 

geknoei, ongeautoriseerde tussenkomst, acties door deelnemers, fraude, technische storingen of 

andere oorzaken naar de mening van de Organisator, de administratie, veiligheid, eerlijkheid, 

integriteit of goede werking van deze Wedstrijd corrumperen of aantasten, behoudt de Organisator 

zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de toepasselijke 

wetgeving, elke persoon die bij een dergelijke betrokken is betrokken te diskwalificeren. actie en / of 

om deze Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, beëindigen, annuleren, wijzigen of 

opschorten. Elke poging van een deelnemer of een andere persoon om opzettelijk een online dienst 

of website te beschadigen of de legitieme werking van deze Wedstrijd te ondermijnen, is een 



schending van de strafrechtelijke en burgerlijke wetten, en mocht een dergelijke poging worden 

gedaan, behoudt de Organisator zich het recht voor om schadevergoeding te eisen en / of andere 

rechtsmiddelen van een dergelijke persoon voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke 

wetgeving. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om inzendingen te verwijderen die 

onderhevig zijn aan een claim van derden wegens inbreuk op het auteursrecht of wegens schending 

van enig ander recht. 

10. Toepasselijk recht; Jurisdictie 

Dit Officiële Reglement wordt beheerst door Nederland. Iedere deelnemer onderwerpt zich hierbij 

aan de exclusieve jurisdictie van Nederland. 

11. Wedstrijdinformatie 

U kunt een exemplaar van deze officiële regels opvragen via e-mail naar 

management@thesmashuniverse.com . 

mailto:management@thesmashuniverse.com

