
Regels van het spel met aankoopverplichting 

"Nacon Magic Xmas - Bestelling tot 100% terugbetaald*". 

* terugbetaling tot een maximumbedrag van € 500 

ARTIKEL 1: DE ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP 

Het bedrijf, Nacon (een Franse naamloze vennootschap). De vennootschap Nacon, waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is te 396-466 rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin 

(Frankrijk), met een kapitaal van 65.097.988,00 euro, ingeschreven in het handels- en 

vennootschapsregister van Lille Métropole, onder nummer B 852 538 461 (hierna de 

"Organiserende Vennootschap"), organiseert op haar website www. nacongaming.com van 1 

december 2021 tot en met 23 december 2021 een spel met een aankoopverplichting, getiteld 

"Nacon Magic Xmas - 100% terugbetaalde bestelling" volgens de voorwaarden beschreven 

in deze spelregels (hierna te noemen het "Spel"). 

ARTIKEL 2: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT 

Deelname aan het Spel impliceert onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van 

deze regels en het principe van het Spel door de Speler. Elke persoon die één of meer artikelen 

van dit reglement overtreedt, verliest het recht op de prijs die hij/zij gewonnen heeft. In het 

laatste geval wordt de genoemde prijs opnieuw in het spel gebracht. 

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Deelname aan het Spel staat open voor natuurlijke personen die op 30 november 2021 

meerderjarig (ouder dan 18 jaar) zijn, met uitzondering van alle personeelsleden van de 

onderneming die het Spel organiseert en ondernemingen die betrokken zijn bij de promotie 

en/of ontwikkeling van het Spel. 

ARTIKEL 4: BEGINSEL EN PROCEDURES VAN HET SPEL 

Deelname aan het spel is mogelijk van 1 december 2021 vanaf 00:00 uur (CET) tot en met 23 

december 2021 23:59 uur (CET).  

Deelname aan het spel is gebaseerd op de volgende criteria:  

- Plaats een bestelling op onze website "www.nacongaming.com".  

- Het bestellen van ten minste één product, ongeacht het merk en/of de categorie van 

het product en/of de prijs ervan. 

De prijs zal worden toegekend door middel van een loting door een deurwaarder. 

De tien (10) opgenomen bestellingen zullen worden vergoed tot een maximumbedrag van 

vijfhonderd (500) euro. 

De loting zal plaatsvinden in de derde week (3) na afloop van het Spel, d.w.z. vanaf 10 januari 

2022. Winnaars worden binnen maximaal 60 dagen per e-mail op de hoogte gesteld van hun 

winst. 



BELANGRIJK: Slechts één terugbetaling per huishouden (zelfde naam, zelfde postadres) 

overeenkomend met de eerste deelnamedatum van het huishouden (aankoop). In het geval 

van meerdere aankopen door eenzelfde huishouden gedurende de hierboven vermelde 

periode, zal enkel de eerste aankoop in aanmerking worden genomen voor de doeleinden van 

de Wedstrijd. 

Bestellingen die volledig zijn geannuleerd, ingetrokken of pas na de sluitingsdatum zijn 

gevalideerd, zullen niet in aanmerking worden genomen en als ongeldig worden beschouwd. 

Indien een bestelling gedeeltelijk is geannuleerd, wordt alleen het resterende bedrag van de 

bestelling dat uit deze gedeeltelijke annulering voortvloeit, in aanmerking genomen voor het 

spel. 

De Organiserende Vennootschap zal overgaan tot de terugbetaling door het bedrag van de 

gewonnen prijs te crediteren op de betaalwijze die gebruikt werd voor de betaling van de 

eerste bestelling. 

Er wordt gepreciseerd dat het niet de verantwoordelijkheid van de Organiserende 

Vennootschap is om bijkomend onderzoek uit te voeren om de identiteit te achterhalen van 

de Deelnemer, die noch zijn prijs, noch enige schadevergoeding of compensatie zal ontvangen.  

ARTIKEL 5: PRIJS - WINST 

De prijs zal worden terugbetaald binnen vier (4) tot acht (8) weken na het einde van de 

Wedstrijd overeenkomstig de betaalwijze die werd gebruikt voor de betaling van de bestelling 

die in aanmerking werd genomen voor de Wedstrijd. 

Voor elke klacht in verband met de toekenning van de prijs, in het bijzonder voor elk probleem 

betreffende het gecrediteerde bedrag, wordt de deelnemer verzocht contact op te nemen met 

de organiserende vennootschap op het volgende adres Nacon, ter attentie van de juridische 

dienst, 396 Rue de la Voyette, CRT2 - Fretin - CS90414, 59814 Lesquin - Frankrijk 

ARTIKEL 6: PROCEDURES VOOR HET BEPALEN VAN DE WINNAARS 

De winnaar wordt als volgt bepaald: de winnaars worden willekeurig gekozen, d.w.z. door 

middel van een loting die door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht, uit alle deelnemers 

aan het spel die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 4. 

De gerechtsdeurwaarder zal tien (10) winnaars selecteren door middel van loting via de selectie 

van de 10 winnende volgnummers. 

Een lijst van vijf (5) "plaatsvervangende" winnaars zal ook worden getrokken door de 

deurwaarder. Deze lijst van plaatsvervangende winnaars zal worden gebruikt in geval van niet-

respons van de winnaars. 

Er zal een e-mail worden gestuurd naar alle winnaars of plaatsvervangende winnaars om hen 

op de hoogte te stellen van de toegekende prijs.  



Indien één of meer winnaars niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na verzending van de e-

mail reageren, wordt de winnaar die niet reageert vervangen door een andere winnaar in de 

volgorde van de trekking, enzovoort totdat alle prijzen zijn toegekend. 

Indien deze lijst van "plaatsvervangende" winnaars niet voldoende is om de winnaars die niet 

hebben gereageerd te vervangen, zal een nieuwe aanvullende trekking worden georganiseerd 

om nieuwe plaatsvervangende winnaars te selecteren.  Hetzelfde geldt in geval van non-

respons van "alternatieve" winnaars. 

De trekking is afgelopen wanneer alle prijzen zijn toegekend.  

De winnaars geven toestemming voor elke verificatie van hun identiteit. Er wordt uitdrukkelijk 

overeengekomen dat de gegevens in het bezit van de Organiserende Vennootschap of haar 

technische dienstverleners bewijskracht hebben voor het bepalen van de winnaars. 

ARTIKEL 7: VERVANGING VAN PRIJZEN DOOR HET ORGANISERENDE BEDRIJF 

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de 

aard van de gewonnen prijs te wijzigen en deze te vervangen door een prijs van gelijke waarde. 

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de macht van het spel valt, die 

redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij de organisatie van dit spel en waarvan de gevolgen 

niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen in de zin van artikel 1218 van het 

Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie. 

ARTIKEL 8: ANNULERING EN WIJZIGING 

De onderneming die het Spel organiseert, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij, in 

geval van overmacht of gebeurtenissen waarop zij geen invloed heeft, genoodzaakt is het Spel 

te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of te wijzigen. Zij kan in dit verband niet 

aansprakelijk worden gesteld. Informatie met betrekking tot de annulering of wijziging van de 

Wedstrijd zal rechtstreeks op de website www.nacongaming.com worden vermeld en zal het 

voorwerp uitmaken van een wijziging van dit Reglement. 

ARTIKEL 9: DEPONERING VAN HET REGLEMENT 

Dit reglement is neergelegd bij het kantoor Alain KINGET, Julien MARLIERE, Huissiers de Justice 

Associés, 51 Boulevard de Strasbourg, 59000 LILLE, dat belast is met het toezicht op de juiste 

toepassing ervan. Deze spelregels zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij Nacon - "Nacon 

Magic Xmas - 100% refunded order*" game - 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - CS90414 

- 59814 LESQUIN Cedex France, of op het volgende e-mail adres: kinget.marliere@gmail.com 

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS  

De deelnemers worden eraan herinnerd dat zij, om aan het spel te kunnen deelnemen, 

bepaalde persoonlijke gegevens over zichzelf moeten verstrekken (naam, voornaam, e-

mailadres) wanneer zij deelnemen aan het spel op de website www.nacongaming.com. Deze 

gegevens worden verzameld en opgeslagen in de internetbesteldatabank en zijn noodzakelijk 

om rekening te houden met hun deelname, om de winnaars te bepalen en om de prijzen toe 

te kennen en uit te reiken.  



Deze informatie is bestemd voor het Organiserende Bedrijf voor het goede verloop van de 

wedstrijd. Het kan aan zijn technische dienstverleners worden doorgegeven met het oog op 

het goede beheer van het spel. 

ARTIKEL 11: BESLISSINGEN VAN DE ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP - FRAUDE  

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor te allen tijde dit reglement te 

wijzigen en elke beslissing te nemen die zij nuttig acht voor de toepassing en interpretatie van 

het reglement. Het Organiserende Bedrijf stelt de deelnemers op de hoogte met alle middelen 

van zijn keuze en zo spoedig mogelijk als de omstandigheden het toelaten.  

De Organiserende Vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om het Spel zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden, in te korten, op te schorten of te 

annuleren in geval van een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en die het normale 

verloop ervan verhindert, en in het bijzonder in geval van overmacht of een daad van God.  

De Organiserende Vennootschap behoudt zich met name het recht voor om, indien nodig, het 

Spel geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of af te gelasten indien blijkt dat er sprake is van 

fraude of een storing, in welke vorm dan ook, in het kader van de deelname aan het Spel of de 

bepaling van de winnaars.  

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om in dergelijke 

omstandigheden de partijen die fraude hebben gepleegd hun prijs niet toe te kennen en/of 

de partijen die dergelijke fraude hebben gepleegd voor de bevoegde rechtbanken te 

vervolgen. Fraude leidt tot de onmiddellijke diskwalificatie van de pleger ervan. 

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van het voorgaande 

en de Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding of compensatie van 

welke aard dan ook. 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN 

Deze regels zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting zal worden 

verwezen naar de in het Frans gestelde regels. 

Eventuele bezwaren tegen het spel kunnen alleen in aanmerking worden genomen als zij 

uiterlijk vijfenveertig (45) dagen na de in deze spelregels vermelde uiterste datum voor 

deelname aan het spel schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: 

community@nacongaming.com. Na deze termijn verzonden bezwaren zullen door het 

organiserende bedrijf niet in aanmerking worden genomen.  

Behoudens in geval van frauduleuze handelingen van de deelnemers, zullen geschillen die uit 

de toepassing van dit reglement kunnen voortvloeien, in eerste instantie in der minne tussen 

het organiserende bedrijf en de deelnemer worden geregeld. Indien geen minnelijke schikking 

wordt bereikt, zal elk geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Rijsel, onder 

voorbehoud van de wettelijke bepalingen.  



In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en welke mededeling 

en/of informatie dan ook met betrekking tot het Spel, prevaleren de bepalingen van dit 

reglement. 

ARTIKEL 13: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De ontvanger van de gegevens is Nacon en de door haar gemachtigde leveranciers. De servers 

van OVH bevinden zich in de Europese Unie. 

De volgende gegevens worden door het Organiserende bedrijf verzameld, verwerkt en 

gebruikt: uw naam, voornaam, e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden per computer 

verwerkt om uw deelname aan dit spel te beheren. Het zal in totaal 36 maanden worden 

bewaard, gerekend vanaf de datum van ontvangst. 

Voor elke latere actie waarvoor namens Nacon gegevens moeten worden verzameld, moet u 

vooraf worden geïnformeerd en moet u schriftelijk toestemming geven voor het gebruik van 

deze gegevens. 

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 

en de algemene verordening inzake gegevensverwerking en individuele vrijheden (RGID) die 

op 25 mei 2018 in werking is getreden, beschikt u over een recht op toegang, een recht op 

rectificatie en een recht op gedeeltelijke of volledige verwijdering van de u betreffende 

persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens en indien mogelijk verzoeken om beperking of overdraagbaarheid ervan. 

Tot slot kunt u Nacon instructies geven over het gebruik van uw gegevens na uw overlijden. U 

kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met bigbengamesus@gmail.com of per 

post naar Nacon 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - CS 90414- 59814 LESQUIN Cedex. 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of een bevoegde toezichthoudende 

autoriteit. 


