AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN GAMES
Definities
a) Algemene Gebruiksvoorwaarden: de Algemene Gebruiksvoorwaarden Uitgaven TMG, zoals gepubliceerd op
http://www.tmg.nl/algemene-gebruiksvoorwaarden;
b) “Credits”: het virtuele tegoed waarmee sommige betaalde Gamediensten kunnen worden afgenomen;
c) “Game”: een computerspel dat via het internet kan worden gespeeld;
d) “Gamediensten”: alle diensten die – al dan niet tegen betaling - via de Website(s) ter beschikking worden
gesteld en betrekking hebben op de Games, zoals het ter beschikking stellen van de Games, het bijhouden van
gamescores, het verstrekken van Virtuele Items, alsmede alle overige diensten die worden aangeboden op de
Website(s) en verband houden met de daarop aangeboden Games;
e) “Gamediensten van derden”: de Gamediensten die door een derde partij worden aangeboden op de
Website(s);
f) “Virtuele Items”: virtuele producten en/of diensten (waaronder tevens verstaan Credits) die kunnen worden
gebruikt in een Game;
g) Website”: iedere (mobiele) website en/of (mobiele) applicatie van TMG waarop Gamediensten beschikbaar
worden gesteld.
Voor het overige gelden de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden gehanteerde definities.
Toepasselijkheid
Deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Games zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene
Gebruiksvoorwaarden, van toepassing op alle Gamediensten die worden aangeboden via (een van) de
Website(s) van TMG, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Door het gebruik van
de Gamediensten verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met zowel de Algemene
Gebruiksvoorwaarden als de onderhavige Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Games.
Inloggen
Voor sommige Gamediensten is het nodig om in te loggen met een account. Wanneer je inlogt met je Facebook
of Hyves account is het bepaalde onder het kopje “Het aanmaken van een account” uit de Algemene
Gebruiksvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
Betaalde Gamediensten
Voor het afnemen van betaalde Gamediensten moet je zestien (16) jaar of ouder zijn of toestemming hebben van
je ouders of voogd. Door de betaalde Gamedienst af te nemen garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent
of hiervoor toestemming hebt van je ouders of voogd.
Een overeenkomst met betrekking tot de afname van een betaalde Gamedienst komt tot stand op het moment dat
je de bestelling plaatst onder ontbindende voorwaarde dat TMG de bestelling niet accepteert. Indien een

bestelling niet wordt geaccepteerd, zal TMG dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van je bestelling aan je
mededelen.
De Gamedienst zal beschikbaar worden gesteld op het moment dat TMG het op de Website vermelde bedrag
voor de Gamedienst heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij de betreffende Gamedienst op de Website
vermelde termijn.
Ontbindingstermijn
Je hebt het recht de overeenkomst met betrekking tot een Gamedienst binnen 14 dagen na aangaan van de
overeenkomst te ontbinden door een e-mail te sturen aan onze helpdesk (de herroepingstermijn) of door het
toesturen van het modelformulier. Indien je binnen de ontbindingstermijn gebruik hebt gemaakt van

de

Gamedienst zal de overeengekomen vergoeding (naar rato) in rekening worden gebracht voor de periode vanaf
de start van het gebruik tot aan ontbinding. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door TMG is
ontvangen en na aftrek van eventuele in rekening te brengen kosten zoals hiervoor omschreven, binnen 14
dagen na ontvangst van de e-mail op je rekening worden teruggestort.
Het ontbindingsrecht is niet van toepassing op Virtuele Items die met uw toestemming zijn geleverd tijdens de
ontbindingstermijn. Door akkoord te gaan met de levering van Virtuele Items binnen de ontbindingstermijn doet u
afstand van uw ontbindingsrecht ten aanzien van deze Virtuele Items.
Prijzen en betaling
Je betaalt voor de betaalde Gamediensten de op de Website vermelde prijs. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief
BTW.
Betaling vindt plaats op de op de Website aangegeven wijze, al dan niet via een derde leverancier van
betaaldiensten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient te worden betaald op het moment dat je een
bestelling plaatst.
De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de
prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van
periodiek verschuldigde betalingen zal TMG je vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen. Je kunt TMG
niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de
prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien TMG een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is TMG gerechtigd de betaalde Gamedienst op te
schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door TMG is ontvangen.
Tenzij je de overeenkomst ontbindt binnen de ontbindingstermijn, geeft TMG geen geld terug of andere
compensatie, voor welke reden dan ook. Indien je jouw account beëindigt (vrijwillig of onvrijwillig) gaan de door
jou aangekochte betaalde Gamediensten en Virtuele Items verloren. TMG verstrekt hiervoor geen enkele
compensatie.
Credits
In sommige gevallen is het mogelijk om te betalen met Credits. TMG kan nadere voorwaarden of limieten stellen
aan het verkrijgen en het gebruik van Credits. Met het verkrijgen van de Credits wordt uitsluitend het recht

verworven deze te gebruiken voor de afname van betaalde Gamediensten in de betreffende Game conform de
toepasselijke spelregels.
Virtuele Items
Virtuele Items die, al dan niet tegen betaling of een andere tegenprestatie, aan jouw account worden toegevoegd
zijn aanwezig op de servers van TMG en uitsluitend toegankelijk via de betreffende Game. Zij kunnen niet op je
computer worden gedownload. Het is niet mogelijk de Virtuele Items te gebruiken voor andere Games dan
waarvoor zij zijn verstrekt.
De administratie van TMG geldt als doorslaggevend bewijs voor de Virtuele Items op je account. Virtuele Items
kunnen niet worden ingewisseld voor geld en er vindt geen restitutie of vergoeding plaats voor verkregen Virtuele
Items.
Gamediensten van derden
De website bevat naast Gamediensten die worden aangeboden door TMG, tevens Gamediensten van derden. De
opname of aanwezigheid van Gamediensten van derden op de Website impliceert niet dat TMG deze
Gamediensten heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. TMG is niet verantwoordelijk voor deze Gamediensten
van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
Op Gamediensten van derden zijn, in aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de onderhavige
Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Games, de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing. Door
gebruik te maken van de Gamediensten van derden ga je akkoord met de betreffende voorwaarden.
Wijzigingen
TMG behoudt zich het recht voor de Gamediensten, de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de onderhavige
Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Games op elk gewenst moment te staken en/of te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Website. Het is dan ook verstandig om deze
gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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