
Actievoorwaarden ‘Reviewers Spellenpakket’  
 

999 Games zal in de actieperiode van 23 juli tot en met 9 september 2019 onder de 
nieuw binnen gekomen reviews voor spellen uit de huidige catalogus van 999 Games, 
wekelijks een spellenpakket verloten. Deze actie loopt acht weken waarin dus acht 
spellenpakketten worden verloot. 

- 999 Games bv is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 
kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van 
de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de 
prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende 
redenen, zonder dat 999 Games bv daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de 
prijsvraag/winactie, zal door 999 Games bv op haar website op passende wijze 
publiekelijk bekend worden gemaakt. 

- Alleen gepubliceerde reviews op de website van 999 Games, www.999games.nl en alle 
subpagina’s tellen mee voor deze actie. 

- Door deel te nemen aan deze actie geeft u 999 Games het volledige recht om uw 
review op www.999games.nl of een van de subpagina’s te plaatsen. 

- 999 Games behoudt zich het recht alle binnengekomen reviews zonder opgave van 
reden te weigeren of te verwijderen. 

- De uitslag van deze wekelijkse loting zal via de website en via facebook kenbaar 
gemaakt worden en over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd. 

- Door deel te nemen aan deze actie gaat u automatisch akkoord met de Algemene 
Voorwaarden van 999 Games. 

- Winnaars krijgen per telefoon, e-mail, Facebookbericht of per post bericht over de 
gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres 
of telefoonnummer. 

- Winnaars dienen binnen twee weken te reageren, anders vervalt het recht op de 
gewonnen prijs. 

- Het spellenpakket bestaat gedurende de gehele actie uit de volgende drie spellen: 
Menara, LAMA en De Kwakzalvers van Kakelenburg. De spellen uit het pakket kunnen 
niet geruild worden voor een geldbedrag of andere spellen. 

- Deelnemers mogen gedurende de actieperiode zoveel mogelijk reviews indienen als ze 
willen. Na winst van één van de spellenpakketten worden deelnemers echter uitgesloten 
van alle resterende lotingen in deze betreffende actie. 

- 999 Games b.v. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te 
sluiten als zij van mening is dat deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden 
prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op 
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie. 


