
 

 

TAMRIEL TOGETHER 
OFFICIËLE REGELS VAN DE SWEEPSTAKE 

GEEN AANKOOP VEREIST OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL UW KANSEN 
OM TE WINNEN NIET VERHOGEN.  ONGELDIG WAAR VERBODEN.  

De Tamriel Together Sweepstake (de “Sweepstake”) wordt gesponsord door Bethesda Softworks LLC. 
In het kader van de Sweepstake is de “Sweepstakegroep” samengesteld uit de Sponsor en aan haar 
gelieerde en verwante bedrijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun respectievelijke moeder-, 
zuster- en dochterbedrijven, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en 
andere vertegenwoordigers.  

LEES DEZE OFFICIËLE REGELS EN DE BIJBEHORENDE ZENIMAX MEDIA 
SERVICEVOORWAARDEN OP https://www.zenimax.com/legal_terms (“SERVICEVOORWAARDEN”) EN 
DE ZENIMAX MEDIA ONLINE PRIVACYKENNISGEVING OP https://www.zenimax.com/legal_privacy, 
(DIE ALLE ZIJN OPGENOMEN IN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DEZE VERWIJZING) ALVORENS 
DEEL TE NEMEN AAN DE SWEEPSTAKE.  DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE SWEEPSTAKE GAAT U 
AKKOORD MET DEZE OFFICIËLE SWEEPSTAKE-REGELS EN DE SERVICEVOORWAARDEN, MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN DE 
VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIE ZOALS OPGENOMEN IN SECTIE 15 VAN DE 
SERVICEVOORWAARDEN. 

1. PERIODE EN GRONDGEBIED VAN DE SWEEPSTAKE.   

De Sweepstake begint op 28 september 2020 om 10:00:00 uur Eastern Time (“ET”) en eindigt op 5 januari 
2021 om 23:59:59 uur ET (de “Sweepstakeperiode”).  Zie de wereldklok voor informatie over tijdzone-
omzetting.  De Sweepstake wordt in de Verenigde Staten beheerd en staat open voor personen uit de 
landen die in Sectie 2 (Toelaatbaarheid) worden genoemd.   

2. TOELAATBAARHEID.  

Alle deelnemers moeten (a) ten minste 18 jaar of ouder zijn of, indien die leeftijd hoger is, de 
meerderjarigheidsleeftijd in hun woongebied hebben bereikt (inwoners van Alabama of Nebraska moeten 
ten minste 19 jaar oud zijn; inwoners van Mississippi moeten ten minste 21 jaar oud zijn), op het moment 
van deelname; (b) in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs; en, (c) rechtmatig inwoner zijn van: een 
van de 50 Verenigde Staten of het District Columbia, België, Canada (met uitzondering van de provincie 
Quebec), Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Mexico, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Russische Federatie, Spanje, Zweden, Zwitserland of het Verenigd 
Koninkrijk.  Alle van toepassing zijnde federale, nationale, staats-, provinciale en lokale wetten en 
voorschriften zijn van toepassing.  Ongeldig indien wettelijk verboden, beperkt of waar de Sweepstakegroep 
onderworpen zou zijn aan een belasting.  Uitgesloten van toelaatbaarheid zijn functionarissen, directeuren, 
werknemers, agenten en vertegenwoordigers van de Sweepstakegroep, haar agentschappen, leveranciers 
van de materialen en diensten met betrekking tot deze Sweepstake, en leden van directe familie 
(gedefinieerd als ouders, broers en zussen, kinderen en echtgenoten, ongeacht waar ze wonen) of 
huishoudens (al dan niet verwant) van dergelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en 
vertegenwoordigers van de Sweepstakegroep (gezamenlijk het bovenstaande de 
“Toelaatbaarheidscriteria”). 

3. HOE DEEL TE NEMEN.   

GEEN AANKOOP VEREIST.  Internettoegang vereist op uw kosten.  Een persoon die voldoet aan de 
Toelaatbaarheidscriteria kan tijdens de Sweepstakeperiode deelnemen aan de Sweepstake (elke 
deelname een “Deelname,” gezamenlijk de “Deelnames”): 

https://www.zenimax.com/legal_terms
https://www.zenimax.com/legal_privacy
https://www.timeanddate.com/worldclock/


 

 

Om deel te nemen, doet u het volgende tijdens de Sweepstakeperiode:  

• Ga naar de “Tamriel Together” Sweepstakewebsite op: https://woobox.com/2pc9hb;  

• vul het deelnameformulier voor de Sweepstake in;  

• accepteer de voorwaarden en Officiële Regels van de Sweepstake; 

• Bevestig dat u het privacybeleid van de Sponsor hebt gelezen en begrepen; en 

• klik op de knop “Registreren” om uw deelnameformulier te verzenden. 

Na verzending van uw deelnameformulier verdient u één (1) deelname (elk een “Deelname” en gezamenlijk 
“Deelnames”) aan de Sweepstake om kans te maken op het winnen van een prijs zoals beschreven in 
Deel 6 hieronder (de “Prijs” of “Prijzen”), op voorwaarde dat u voldoet aan de in Sectie 2 beschreven 
Toelaatbaarheidscriteria. Door het indienen van een Deelname bevestigt u dat u deze Officiële Regels van 
de Sweepstake gelezen en begrepen heeft en dat u zich eraan zult houden. Uw Deelname moet voldoen 
aan de hierboven vermelde Toelaatbaarheidscriteria of uw Deelname zal ongeldig zijn en niet in 
aanmerking komen voor deelname aan de Sweepstake. Maximaal één (1) Deelname aan de Sweepstake 
per persoon tijdens de Sweepstakeperiode.  Alle deelnames van één enkele persoon boven de één (1) 
kunnen naar eigen goeddunken van de Sweepstakegroep worden gediskwalificeerd.  De Deelname moet 
door de deelnemer zelf worden ingediend.  Het gebruik van geautomatiseerde apparaten is verboden; 
geautomatiseerde Deelnames (met inbegrip van maar niet beperkt tot Deelnames die worden ingediend 
met behulp van een robot, script, macro of andere geautomatiseerde dienst) zijn niet toegestaan en kunnen 
leiden tot diskwalificatie. 
 
Onvolledige, vervormde, beschadigde, foutief verzonden of anderszins onleesbare Deelnames, of 
Deelnames zonder contactgegevens of zonder instemming met deze Officiële Regels van de Sweepstake, 
zijn ongeldig en zullen niet worden geaccepteerd.  De Sweepstakegroep behoudt zich het recht voor om 
valse Deelnames of Deelnames waarvan wordt vermoed dat ze vals zijn, te diskwalificeren.  Alle ingediende 
Deelnames worden het exclusieve eigendom van de Sweepstakegroep en zullen niet worden bevestigd of 
geretourneerd.  Alle Deelnames moeten door de Sweepstakegroep worden ontvangen binnen de hierboven 
vermelde deadlines. 

4. HOE TE WINNEN.   

Op of omstreeks 10 januari 2021 (de “Trekkingsdatum”) zal een willekeurige trekking worden uitgevoerd 
door de Sweepstakegroep of zijn aangewezene, uit alle in aanmerking komende Deelnames die tijdig zijn 
ontvangen in overeenstemming met sectie 3 om maximaal één (1) Hoofdprijswinnaar en tot 
honderdzesenveertig (146) winnaars van de bijkomende Prijzen te selecteren, zoals hieronder in Sectie 6 
wordt bepaald.  De kans om geselecteerd te worden om een Prijs te winnen in deze Sweepstake zal 
afhangen van het totale aantal in aanmerking komende Deelnames die de Sweepstakegroep tijdig heeft 
ontvangen.  Prijzen worden toegekend via een willekeurige trekking en er is geen geografische verdeling 
van de Prijzen. 

5. VOORWAARDEN VOOR HET AANSPRAAK MAKEN OP EEN PRIJS.   

Deelnemers die als potentiële winnaars (“Potentiële winnaars”) worden geselecteerd, zijn onderworpen 
aan een verificatie van hun toelaatbaarheid en van de naleving van deze Officiële Regels van de 
Sweepstake. De Sweepstakegroep zal proberen elke Potentiële winnaar binnen ongeveer achtenveertig 
(48) uur na de Trekkingsdatum op de hoogte te stellen op het e-mailaccount dat werd verstrekt in de 
Deelname. 

Om tot winnaar te worden uitgeroepen, kan elke Potentiële winnaar worden gevraagd:  

(i) een geschreven beëdigde verklaring van toelaatbaarheid (of verklaring en vrijgave) en een 
publiciteitsvrijgaveformulier (gezamenlijk de “Vrijgave”) in te vullen en tegen de deadline 
aangegeven in de winnaarsmededeling terug te sturen naar de Sweepstakegroep (of zijn 



 

 

gemachtigde vertegenwoordiger) waarbij de Sweepstakegroep ontheven wordt van elke 
aansprakelijkheid in verband met deze Sweepstake of de aanvaarding, het bezit, het gebruik of 
misbruik van een Prijs voor zover dit is toegestaan door de wetten van het rechtsgebied van de 
woonplaats van elke Potentiële winnaar; 

(ii) als de Deelnemer wordt geselecteerd als Potentiële winnaar van een Prijs ter waarde van US$ 
600 of meer (of een ander bedrag dat voorzien is door de wet van het rechtsgebied waar de 
Potentiële winnaar woont), alle belastingdocumentatie in te vullen zoals vereist door de wet van 
het rechtsgebied waar de Potentiële winnaar woont (“Belastingdocumentatie”), indien van 
toepassing;  

(iii) als de Deelnemer een inwoner is van Canada of België: zonder enige vorm van ondersteuning, 
al dan niet mechanisch, een in de tijd beperkte wiskundige testvraag correct te beantwoorden die 
op een voor beide partijen geschikt tijdstip per telefoon moet worden afgenomen; 

(iv) een account aan te maken voor The Elder Scrolls® Online als de deelnemer momenteel geen 
geldig account heeft. 

De Sweepstakegroep zal maximaal twee (2) keer proberen elke Potentiële winnaar op de hoogte te 
brengen.  Als de Sweepstakegroep een hard-bounce ontvangt, kan de Sweepstakegroep uit alle in 
aanmerking komende deelnames een alternatieve potentiële winnaar selecteren zonder een tweede poging 
te ondernemen om de Potentiële winnaar te informeren.  Als een Potentiële winnaar niet reageert binnen 
drie (3) kalenderdagen na de eerste poging van de Sweepstakegroep of zijn vertegenwoordiger, zal de 
Sweepstakegroep een tweede en laatste poging ondernemen om de Potentiële winnaar op de hoogte te 
brengen.  Terugkeer van een Prijs of winnaarsmededeling als niet-afleverbaar, onmogelijkheid om een 
Potentiële winnaar te bereiken of het nalaten van een Potentiële winnaar om op de mededeling te reageren 
binnen drie (3) kalenderdagen na een tweede poging van de Sweepstakegroep of zijn vertegenwoordiger, 
het niet tijdig kunnen voorleggen van bewijs van toelaatbaarheid (indien gevraagd), Vrijgavedocumenten, 
Belastingdocumentatie (indien van toepassing) of andere vereiste documenten, het niet correct 
beantwoorden van de testvraag (indien van toepassing), of andere niet-naleving van deze Officiële Regels 
van de Sweepstake kan leiden tot diskwalificatie, verlies van de Prijs en, naar eigen goeddunken van de 
Sweepstakegroep, de selectie van een alternatieve in aanmerking komende deelnemer voor de verloren 
Prijs, op willekeurige basis van alle resterende in aanmerking komende Deelnames die ontvangen werden, 
welke op dezelfde manier kunnen worden gediskwalificeerd.  Als na drie (3) pogingen om de prijs toe te 
kennen, de Sweepstakegroep niet in staat is om een winnaar te verifiëren, zal de prijs niet worden uitgereikt.  

6. PRIJZEN.   

Er zullen maximaal één (1) Hoofdprijs en maximaal honderdzesenveertig (146) andere prijzen te winnen 
zijn.  Prijzen worden uiterlijk op of vóór 1 juni 2021 aan de winnaars afgeleverd, op voorwaarde dat de 
Potentiële winnaars volledig hebben voldaan aan de voorwaarden van Sectie 5 (“Voorwaarden voor het 
aanspraak maken op een Prijs”) hierboven.  Beperking: één (1) Prijs per in aanmerking komende deelnemer 
- Prijzen worden uitgereikt in de hieronder beschreven volgorde.    

 

• Hoofdprijs.  De Hoofdprijs bestaat uit de volgende onderdelen met een totale geschatte 
verkoopwaarde (Geschatte verkoopwaarde, “GVW”) van US$ 0. 

o Houseguest (gast) – De Hoofdprijswinnaar ontvangt een in-game gast-verzamelvoorwerp met 
de gelijkenis van zijn/haar personage uit The Elder Scrolls Online. 

o Statue (standbeeld) – De Hoofdprijswinnaar ontvangt een in-game standbeeld met de 
gelijkenis van zijn/haar personage uit The Elder Scrolls Online.   

o In-game verzamelvoorwerpen – De Hoofdprijswinnaar ontvangt een digitaal in-game pakket 
met alle pets, mounts en huizen uit The Elder Scrolls Online die beschikbaar zijn op de datum 
dat de prijs wordt geleverd.  

 

• Extra Prijzen.  
 
o Vijfentwintig (25) Prijzen bestaande uit een digitaal in-game pakket van vijf (5) The Elder 

Scrolls® Online-pets (Anthorbred Avalanche Dog, Mournhold Pack Rat, Vale Fawn, Skald-



 

 

Muse Fledgling Gryphon en Wickerfright Banekin). GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle 
uitgereikte Prijzen in deze categorie: US$ 0.  

 
o Vijfentwintig (25) Prijzen bestaande uit een digitaal in-game pakket van vijf (5) The Elder 

Scrolls® Online-huizen (Bastion Sanguinaris, Thieves Oasis, Stillwater Retreat, Proudspire 
Manor en Forgemaster Falls).  GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle uitgereikte Prijzen 
in deze categorie: US$ 0.  

 
o Vijfentwintig (25) Prijzen bestaande uit een digitaal in-game pakket van vijf (5) The Elder 

Scrolls® Online-mounts (Yorgrim River Ram, Queen's Claw Senche Raht, Gloomspore Guar, 
Whiterun Mount Charger en Icereach Wicker Steed).  GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van 
alle uitgereikte Prijzen in deze categorie: US$ 0.  

 
o Twintig (20) Prijzen bestaande uit vijf (5) digitale in-game Crown Crates voor gebruik in The 

Elder Scrolls® Online.  GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle Prijzen in deze categorie: 
US$ 0. 

 
o Vijftien (15) Prijzen bestaande uit tien (10) digitale in-game Crown Crates voor gebruik in The 

Elder Scrolls® Online.  GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle Prijzen in deze categorie: 
US$ 0. 
 

o Tien (10) Prijzen bestaande uit vijftien (15) digitale in-game Crown Crates voor gebruik in The 
Elder Scrolls® Online.  GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle Prijzen in deze categorie: 
US$ 0. 

 
o Tien (10) Prijzen bestaande uit een pakket van 5500 Crowns1.  GVW van elk pakket: US$ 

39,99.  Totale GVW van alle uitgereikte Prijzen in deze categorie: US$ 399,90.  
 
o Tien (10) Prijzen bestaande uit de Greymoor™ Collector’s Edition Digital Upgrade voor The 

Elder Scrolls® Online.  GVW van elk: US$ 49,99.  Totale GVW van alle uitgereikte Prijzen in 
deze categorie: US$ 499,90. 

 
o Drie (3) Prijzen bestaande uit elk digitaal verzamelvoorwerp dat is aangeboden in The Elder 

Scrolls® Online Crown Store sinds de release van The Elder Scrolls® Online tot en met de 
Sweepstakeperiode. GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle Prijzen in deze categorie: 
US$ 0. 

 
o Drie (3) Prijzen bestaande uit alle downloadbare content voor The Elder Scrolls® Online die 

beschikbaar is op de Trekkingsdatum. GVW van elk: US$ 0.  Totale GVW van alle Prijzen in 
deze categorie: US$ 0. 

Totale GVW van alle Prijzen: US$ 899,80  

GVW's zijn correct op de datum van publicatie van deze Officiële Regels van de Sweepstake, maar kunnen 
aan wijzigingen onderhevig zijn.  Het eventuele verschil tussen de GVW en de werkelijke waarde wordt niet 
aan de winnaar uitbetaald. 

De Prijzen worden alleen aan geverifieerde winnaars afgeleverd.  Prijzen moeten worden aanvaard zoals 
uitgereikt en kunnen niet voor contant geld of anderszins worden gesubstitueerd, overgedragen of 
teruggekocht; behalve dat de Sweepstakegroep zich het recht voorbehoudt om welke Prijs dan ook te 
substitueren voor een Prijs van gelijke of grotere geldelijke waarde, in contant geld of op een andere manier, 
naar eigen inzicht. De Sweepstakegroep vervangt geen verloren of gestolen Prijzen.  Alle Prijsgegevens 

 
1 Crowns zijn een in-game betaalmiddel dat die kan worden gebruikt om aanpassing en 
gebruiksvoorwerpen te kopen in de Crown Store op www.elderscrollsonline.com. 

http://www.elderscrollsonline.com/


 

 

inclusief model, maat, kleur enz. worden naar eigen goeddunken bepaald door de Sweepstakegroep. Voor 
zover wettelijk toegestaan, geeft de Sweepstakegroep geen verklaringen of garanties met betrekking tot 
enige Prijs.  Indien van toepassing, zal de levering van fysieke Prijzen aan de deelnemers plaatsvinden op 
het fysieke adres dat tijdens het verificatieproces van de winnaar door de winnaars aan de 
Sweepstakegroep werd opgegeven, op kosten van de Sweepstakegroep.  Alle digitale Prijzen worden 
elektronisch geleverd op het geldige Account van de gebruiker, of in de vorm van een voucher die per e-
mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven op de deelnameformulieren die door de 
winnaar van een digitale Prijs werden ingediend indien de winnaar geen Account heeft.  Alle digitale Prijzen 
die niet door de winnaar worden gebruikt binnen drie (3) jaar na de datum waarop de winnaar de Prijs heeft 
ontvangen, komen te vervallen.  Tijdens het verificatieproces van de winnaar moeten potentiële winnaars 
van digitale Prijzen aangeven of ze de digitale Prijs voor PC/Mac/Stadia, PS4 of Xbox One willen ontvangen 
en de server waarop ze The Elder Scrolls® Online spelen of van plan zijn te spelen.   

De Winnaars zullen verantwoordelijk zijn voor alle belastingen (federaal, staat en lokaal, van alle 
toepasselijke rechtsgebieden) en alle uitgaven die hierin niet zijn vermeld en die verband houden met de 
aanvaarding en het gebruik van een Prijs.  Elke persoon die Prijzen ter waarde van US$ 600 of meer wint 
(of een ander bedrag zoals mogelijk voorzien door de wetten van het rechtsgebied waarin de Potentiële 
winnaar woont) van de Sponsor in een kalenderjaar zal een IRS-formulier 1099 ontvangen na het eind van 
het kalenderjaar waarin de Prijzen werden toegekend en een kopie van dergelijk formulier zal worden 
ingediend bij de Internal Revenue Service (IRS), of een andere belastingformulier dat mogelijk vereist is op 
grond van de wetten van het rechtsgebied waarin de winnaar woont. 

7. PERSOONLIJKE INFORMATIE.   

Sponsor en zijn bevoegde vertegenwoordigers verzamelen, gebruiken, maken openbaar en verwerken 
anderszins de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan de Sweepstake, zoals 
uiteengezet in de Online privacykennisgeving van de Sponsor: www.zenimax.com/legal_privacy.htm, en in 
het bijzonder ten behoeve van het beheer van de Sweepstake, de Prijsuitreiking, het bijhouden van de 
administratie en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen in alle rechtsgebieden waar de 
Sweepstake beschikbaar is.  Door deel te nemen aan de Sweepstake begrijpt en erkent u dat uw 
persoonlijke informatie gebruikt zal worden voor deze doeleinden en zoals uiteengezet in onze Online 
privacykennisgeving.  U heeft ook bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw 
persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (waaronder het recht op toegang, overdraagbaarheid, 
correctie, verwijdering, bezwaar en beperking); voor informatie over uw rechten en de wijze waarop u deze 
kunt uitoefenen, kunt u onze Online privacykennisgeving raadplegen of contact met ons opnemen op: 
privacy@support.zenimax.com.  

Overdracht naar de Verenigde Staten. De websites van de Sweepstake en de persoonlijke informatie die 
u indient (zoals beschreven in deze Regels van de Sweepstake) zullen worden gehost en verwerkt, voor 
de hierboven beschreven doeleinden, op servers in de Verenigde Staten, waar de Sweepstakegroep 
gevestigd is, en de persoonlijke informatie die u verstrekt kan daarom ook onderworpen zijn aan de wetten 
van de Verenigde Staten, welke mogelijk niet hetzelfde type of niveau van gegevensbescherming bieden 
als de wetgeving in uw land.  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die 
buiten uw eigen rechtsgebied worden overgedragen, onderworpen zijn aan adequate waarborgen zoals 
uiteengezet in onze Online privacykennisgeving (om informatie over deze waarborgen of privacypraktijken 
op te vragen, neemt u contact met ons op zoals uiteengezet in de Online privacykennisgeving: 
www.zenimax.com/legal_privacy.htm).   

Gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland: Door deel te nemen aan de 
Sweepstake bevestigt u dat u onze Online privacykennisgeving begrijpt en ermee instemt.  Door een Prijs 
te aanvaarden stemt elke winnaar in met het gebruik door de Sweepstakegroep van zijn/haar naam, 
stad/staat/provincie, foto, biografische informatie, verklaringen, stem en gelijkenis in welke reclame en 
publiciteit dan ook die door de Sweepstakegroep kan worden vertoond, in welk media of formaat dan ook 
gedragen, zij het nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot het World 
Wide Web, op elk tijdstip of alle tijdstippen in eeuwigheid, zonder verdere compensatie of berichtgeving, 

http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm
mailto:privacy@support.zenimax.com
http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm


 

 

behalve wanneer verboden door de wet. Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie over de winnaar 
van de Sweepstake kan door de Sweepstakegroep worden gebruikt om over de Sweepstake te 
communiceren met haar detailhandelaren en distributeurs.  

Gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland: ZeniMax Media Inc. is de 
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie.  De rechtsgrond voor onze verwerking van 
uw persoonsgegevens met betrekking tot de Sweepstake is (1) de uitvoering van onze overeenkomst met 
u, inclusief voor zover nodig voor het beheer van de Sweepstake en voor de Prijsuitreiking (artikel 6(1)(b) 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”)); (2) in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wetgeving, inclusief om te voldoen aan de dwingende bepalingen inzake het bijhouden 
van de administratie en voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van 
de wetgeving van de EU en Zwitserland en andere wetgeving in de rechtsgebieden waar wij de Sweepstake 
beschikbaar stellen (artikel 6(1)(c) van de AVG); (3) onze legitieme zakelijke belangen (met inbegrip van 
het houden van de Sweepstake voor promotionele doeleinden en het bijhouden van de juiste 
bedrijfsadministratie (artikel 6(1)(f) van de AVG)), en (4) voor zover nodig om onze wettelijke rechten vast 
te stellen, te beschermen of te verdedigen (zoals in het geval van een rechtszaak of juridische claims met 
betrekking tot de Sweepstake (artikel 6(1)(f) van de AVG).  Door deel te nemen aan de Sweepstake 
bevestigt u dat u de ZeniMax Online privacykennisgeving (www.zenimax.com/legal_privacy.htm) hebt 
gelezen en begrepen, waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke informatie met betrekking tot de 
Sweepstake wordt verwerkt.  Als u weigert om ons persoonsgegevens te verstrekken die op het 
deelnameformulier als verplicht zijn aangegeven, is uw deelname aan de Sweepstake niet geldig. Uw 
persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zo lang als nodig is voor het beheer van de Sweepstake, 
om contact op te nemen met potentiële winnaars en Prijzen toe te kennen, en, indien van toepassing, voor 
de duur van de Vrijgave, alsmede voor een aanvullende tijdsperiode om ervoor te zorgen dat ze 
beschikbaar zijn in het geval van een rechtszaak of geschil gedurende de toepasselijke verjaringstermijnen 
of voor de duur die door de geldende wetgeving wordt vereist. 

Zie voor meer informatie over de privacypraktijken van de Sponsor de Online privacykennisgeving van de 
Sponsor op: www.zenimax.com/legal_privacy.htm.   

8. RECHT OM TE ANNULEREN / BEËINDIGEN / SCHORSEN / WIJZIGEN.   

De Sweepstakegroep behoudt zich het recht voor om deze Sweepstake of deze Officiële Regels van de 
Sweepstake geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving of verplichting, indien, naar het uitsluitende oordeel van de Sweepstakegroep, een factor die 
onafhankelijk is van de Sweepstakegroep een belemmering vormt voor de correcte uitvoering van de 
Sweepstake, zoals voorzien door deze Officiële Regels van de Sweepstake.  Zonder de algemene 
geldigheid van het voorgaande te beperken, als de Sweepstake, of een deel ervan, niet kan worden 
uitgevoerd zoals gepland om een legitieme reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot infectie door een 
computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde ingreep, bedrog, programmeerfouten, technische storingen, 
epidemie, pandemie of voortzetting van de Covid-19-pandemie, die, naar het uitsluitende oordeel van de 
Sweepstakegroep, corrupt zijn of van invloed zijn op het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit 
of de correcte uitvoering van deze Sweepstake, kan de Sweepstakegroep, naar eigen goeddunken, elke 
verdachte Deelname annuleren en: (a) de Sweepstake, of welk gedeelte daarvan dan ook, beëindigen; (b) 
de Sweepstake, of welk gedeelte daarvan dan ook, wijzigen of opschorten om het probleem aan te pakken 
en vervolgens de Sweepstake, of het relevante gedeelte daarvan, te hervatten op een manier die het best 
voldoet aan de geest van deze Officiële Regels van de Sweepstake; en/of (c) de Prijs uitreiken onder de in 
aanmerking komende, niet verdachte Deelnames die tot het tijdstip van het probleem werden ontvangen 
conform de hierboven besproken winnaarselectiecriteria. 

9. ALGEMENE VOORWAARDEN.  

Het winnen van een Prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten die hierin worden gesteld.  Alle 
Deelnames worden, waar toegestaan, eigendom van de Sweepstakegroep en in ieder geval zal er geen 
enkele Deelname worden geretourneerd of bevestigd.  Massale Deelnames, geautomatiseerde 
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Deelnames, Deelnames ingediend door derden en alle Deelnames of aanspraken op Prijzen die te laat, 
onvolledig, frauduleus, onleesbaar, niet-geïdentificeerd of vertraagd zijn, zullen ongeldig zijn.  Alle 
Deelnames en aanspraken op Prijzen zijn onder voorbehoud van verificatie.  Het bewijs van indiening van 
de Deelname vormt geen bewijs van ontvangst.  Deelnemers stemmen ermee in zich te houden aan deze 
Officiële Regels van de Sweepstake.  Besluiten van de Sweepstakegroep zijn definitief en bindend voor 
alle zaken die betrekking hebben op deze Sweepstake.  Sweepstake is onderworpen aan alle toepasselijke 
federale, staats-, provinciale en lokale wetten van alle toepasselijke rechtsgebieden.  Sweepstakegroep 
behoudt zich het recht voor om eventuele typografische, druk-, programmeer- of bedieningsfouten te 
corrigeren.  Het feit dat Sweepstakegroep nalaat een bepaling van deze Officiële Regels van de 
Sweepstake af te dwingen, betekent niet dat van die bepaling afstand wordt gedaan.  De ongeldigheid of 
niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Officiële Regels van de Sweepstake heeft geen invloed 
op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.  Als wordt vastgesteld dat een bepaling 
van de Officiële Regels van de Sweepstake ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dan zullen de 
Officiële Regels van de Sweepstake worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun bewoordingen 
alsof de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling niet in de Regels van de Sweepstake was opgenomen. 
Indien een winnaar valse verklaringen aflegt in enig document waarnaar hierboven wordt verwezen, zal de 
winnaar zijn/haar Prijs, of de contante waarde daarvan, onmiddellijk moeten teruggeven aan de 
Sweepstakegroep.  De Sweepstakegroep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iemand 
te diskwalificeren die het deelnameproces, de werking van de Sweepstake en/of de websites of apps van 
de Sweepstake saboteert of probeert te saboteren, de Officiële Regels van de Sweepstake overtreedt, de 
gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het Account overtreedt of handelt met de bedoeling om een andere 
persoon te ergeren, te mishandelen, te bedreigen of te intimideren. WAARSCHUWING: ELKE POGING 
VAN EEN DEELNEMER OF EEN ANDERE PERSOON OM OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN 
AAN EEN WEBSITE OF APPLICATIE IN VERBAND MET DEZE SWEEPSTAKE OF OM DE LEGITIEME 
WERKING VAN DE SWEEPSTAKE TE ONDERMIJNEN, IS EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT 
EN HET BURGERLIJK RECHT EN DE SWEEPSTAKEGROEP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM 
VERVOLGING IN TE STELLEN EN SCHADEVERGOEDING TE EISEN IN DE RUIMST MOGELIJKE 
MATE DIE DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN.  In het geval van een geschil over de identiteit van 
de persoon die een Deelname heeft ingediend, wordt de bevoegde accounthouder van het Account dat 
werd gebruikt om de Deelname in te dienen, geacht de deelnemer te zijn. De “bevoegde accounthouder” 
is de natuurlijke persoon aan wie door de Sponsor een Account toegewezen werd.  Een Potentiële winnaar 
kan worden gevraagd om aan te tonen dat hij/zij de bevoegde accounthouder is. 

10. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJGAVEN.  

DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE SWEEPSTAKE STEMMEN DE DEELNEMERS ERMEE IN DAT, 
VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, DE SWEEPSTAKEGROEP GEEN 
ENKELE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT VOOR, EN DAT DE DEELNEMERS DE SWEEPSTAKEGROEP 
ZULLEN VRIJWAREN TEGEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE VERWONDINGEN, 
CLAIMS, VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN OF ONKOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK (MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF 
BIJKOMENDE SCHADE) AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN (A) 
DEELNAME AAN DEZE SWEEPSTAKE, MET INBEGRIP VAN DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK 
VAN DE WEBSITES VAN DE SWEEPSTAKE, (B) EVENTUELE CLAIMS DIE GEBASEERD ZIJN OP 
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN OF PRIVACYRECHTEN, SMAAD OF LEVERING VAN DE PRIJS, OF 
(C) DE AANVAARDING, HET BEZIT, HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EEN PRIJS.  DE 
SWEEPSTAKEGROEP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR NIET-BEZORGDE E-MAILS, MET 
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT E-MAILS DIE NIET ZIJN ONTVANGEN VANWEGE DE 
INSTELLINGEN VAN EEN WINNAAR OP HET GEBIED VAN PRIVACY OF SPAMFILTERS DIE EEN 
BERICHT OF ANDERE E-MAIL, MET INBEGRIP VAN EEN E-MAIL MET WINNAARSMEDEDELING, 
KUNNEN OMLEIDEN NAAR EEN SPAM- OF JUNKMAP.  Sommige rechtsgebieden staan de 
uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe; daarom is het mogelijk dat 
dergelijke uitsluitingen niet op u van toepassing zijn, zie Sectie 12 hieronder. 



 

 

Zonder het voorgaande te beperken, maar met inachtneming van Sectie 12 hieronder, zijn de 
Sweepstakegroep en andere agentschappen, leveranciers of aannemers van Sponsor, niet 
verantwoordelijk voor: (a) welke onvolledige of onnauwkeurige informatie dan ook die werd veroorzaakt 
door de gebruikers van de website van de Sweepstake, of door welke apparatuur of programmering 
verbonden aan of gebruikt in de Sweepstake dan ook, of door welke technische of menselijke fout dan ook 
die in de verwerking van de indieningen van de Sweepstake kan voorkomen; (b) verloren, onderbroken of 
niet-beschikbaar netwerk, server, dienstverlener, online systemen, telefoonnetwerken of telefoonlijnen, of 
andere verbindingen; (c) de diefstal, de vernietiging, het verlies of de onbevoegde toegang tot, of wijziging 
van, Deelnames; (d) problemen met, of storingen of defecten van, telefoonnetwerken of -lijnen, computers 
of computer online systemen, servers of leveranciers, computerapparatuur, software, virussen of bugs; (e) 
verminkte transmissies of miscommunicatie; (f) het niet ontvangen van een e-mail door of van de 
Sweepstakegroep om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot congestie van het 
verkeer op het internet of op een website of een combinatie van beide of technische incompatibiliteit; (g) 
schade aan de computerapparatuur (software of hardware) van een gebruiker als gevolg van deelname 
aan of het downloaden van materiaal met betrekking tot deze Sweepstake; (h) druk-, distributie-, 
programmerings- of productiefouten en andere fouten of storingen van welke aard dan ook, of het nu gaat 
om menselijke, mechanische, elektronische of andere fouten of storingen; of (i) technische, beeld-, 
typografische of redactionele fouten of weglatingen die hierin voorkomen. 

11. GESCHILLENBESLECHTING.  

 DE SERVICEVOORWAARDEN DIE IN DEZE OFFICIËLE REGELS ZIJN OPGENOMEN, BEVATTEN 
EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN VERKLARINGEN VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIE EN 
AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE LEDEN VAN HET 
PROGRAMMA DIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”), ZWITSERLAND EN 
NIEUW-ZEELAND WONEN.  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BOVENSTAANDE 
BEPERKINGEN NIET TOE IN HET GEVAL VAN GESCHILLEN OF BEPERKINGEN OF UITSLUITING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS HET 
BOVENSTAANDE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING – ZIE SECTIE 12 HIERONDER.  Onder 
voorbehoud van Sectie 12, zullen alle kwesties en vragen met betrekking tot de uitlegging, geldigheid, 
interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels van de Sweepstake, of de rechten en 
verplichtingen van u en de Sweepstakegroep in verband met de Sweepstake, worden beheerst door en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland, zonder dat een rechtskeuze of 
regels inzake wetsconflicten (van de staat Maryland of van een ander rechtsgebied) die zouden leiden tot 
de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de staat van Maryland, zullen worden 
toegepast. 

12. ALLEEN VOOR IN AANMERKING KOMENDE NIET-AMERIKAANSE INGEZETENEN.   

Landspecifieke mededelingen: Als een bepaling van deze regels ongeldig is krachtens de wet, regels of 
voorschriften van een bepaald land, zijn deze regels alleen van toepassing voor zover toegestaan en wordt 
de bescherming die u op grond van uw eigen wetten, regels of voorschriften geniet u niet ontnomen. Naast 
de informatie over de fiscale verplichtingen in deze regels, zijn de winnaars onderworpen aan de 
verplichting om hun inkomsten aan te geven en, indien van toepassing, de betaling van alle belastingen en 
inhoudingen die verschuldigd zijn volgens de wetten, regels en voorschriften van het land waar de winnaars 
woonachtig zijn, en het bestaan en de hoogte van dergelijke belastingen en inhoudingen kunnen in de loop 
der tijd veranderen.  

 
Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland: De hierboven uiteengezette beperking en 
uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor u, maar u en de Sweepstakegroep komen overeen dat: 
(a) de Sweepstakegroep niet aansprakelijk is voor gebeurtenissen die noch de Sweepstakegroep noch zijn 
leveranciers hadden kunnen voorzien of voorkomen, zelfs niet als de Sweepstakegroep of haar 
leveranciers redelijke zorg aan de dag hadden gelegd; en (b) aangezien u een consument bent en u niet 
deelneemt aan de Sweepstake in verband met enigerlei handelsactiviteiten, de Sweepstakegroep geen 
enkele aansprakelijkheid zal hebben voor enige commerciële of handelsgerelateerde schade, kosten of 



 

 

verliezen.  De Sweepstakegroep is aansprakelijk jegens u voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt 
door zijn nalatigheid of indien de Sweepstakegroep frauduleus handelt.  De Sweepstakegroep zal proberen 
eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen.  Als u niet tevreden bent met de manier waarop 
de Sweepstakegroep omgaat met eventuele geschillen, kunnen u en de Sweepstakegroep overeenkomen 
om de zaak te verwijzen naar arbitrage, maar het staat u en de Sweepstakegroep vrij om gerechtelijke 
stappen te ondernemen in uw land of elders.  Lokale dwingende wetten kunnen van toepassing zijn.  De 
keuze van het toepasselijke recht en het rechtsgebied (met inbegrip van de alternatieve 
geschillenbeslechting) ontzegt u niet de bescherming die u op grond van uw eigen wetgeving heeft en de 
bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken krachtens het recht van uw rechtsgebied 
en dat wordt gehandhaafd of afgedwongen in een andere Rechtbank of forum dan arbitrage. 
 
Voor inwoners van Zweden:  Naast de bovengenoemde mechanismen voor geschillenbeslechting 
hebben consumenten ook het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegde instantie voor 
alternatieve geschillenbeslechting. In Zweden is een dergelijk orgaan de Nationale Raad voor 
Consumentengeschillen (ARN) (www.arn.se). Consumenten hebben ook het recht om klachten in te dienen 
bij het Zweedse Consumentenbureau. 
 
Voor inwoners van Finland:  Naast de bovengenoemde mechanismen voor geschillenbeslechting hebben 
consumenten ook het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegde instantie voor alternatieve 
geschillenbeslechting. In Finland is een dergelijk orgaan de Raad voor Consumentengeschillen 
(www.kuluttajariita.fi), maar de consument moet zich eerst tot de Consumentenadviesdienst 
(www.kuluttajaneuvonta.fi) wenden voordat hij of zij zich tot de Raad voor Consumentengeschillen wendt.  
 
Voor inwoners van Nederland: Klachten met betrekking tot de Sweepstake kunnen worden gemeld door 
contact op te nemen met de Sponsor op info@bethsoft.com. Als de deelnemer van mening is dat zijn of 
haar klacht niet adequaat is behandeld, kan hij of zij een klacht indienen bij: Kansspelautoriteit, Postbus 
20301, 2500 EH Den Haag.  
 
Voor België en Canada: Als een winnaar uit België of Canada komt, moet hij of zij, als voorwaarde om 
een Prijs te winnen/verkrijgen, een testvraag correct beantwoorden.  Winnaars zijn als enige 
verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en andere kosten die verband houden met de Prijs. 
 
Voor inwoners van Nieuw-Zeeland: Indien de Sweepstakegroep niet aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de Consumer Guarantees Act 1993 heeft voldaan, kan de Sweepstakegroep aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet-nakomen van deze verplichtingen, zolang de schade 
redelijkerwijs voorzienbaar was.  De Sweepstakegroep kan ook aansprakelijk zijn voor verlies of schade 
aan uw eigendommen die het gevolg is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van personeel of 
medewerkers van de Sweepstakegroep. Anders dan beschreven in deze sectie, is de Sweepstakegroep 
niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, leed of ongemak voor u of enige andere persoon; of voor 
verlies of beschadiging van eigendommen; of voor verlies, schade, kosten, leed of ongemak als gevolg van 
een storing in de dienstverlening. De Sweepstakegroep zal proberen eventuele geschillen met u snel en 
efficiënt op te lossen.  Als u niet tevreden bent met de manier waarop de Sweepstakegroep omgaat met 
eventuele geschillen, kunnen u en de Sweepstakegroep overeenkomen om de zaak te verwijzen naar 
arbitrage, maar het staat u en de Sweepstakegroep vrij om gerechtelijke stappen te ondernemen in uw land 
of elders.  Lokale dwingende wetten kunnen van toepassing zijn. 

13. LIJST VAN DE WINNAARS.  

Om een kopie van een wettelijk verplichte lijst van winnaars te verkrijgen (de lijst van de winnaars zal 
beschikbaar zijn binnen ongeveer zestig (60) dagen na het einde van de Sweepstakeperiode), kunt u uw 
verzoek mailen naar winnersrequest@bethesda.net met de onderwerpregel “Tamriel Together 
Sweepstakes”. Verzoeken moeten uiterlijk 31-03-2021 ontvangen zijn. STUUR GEEN ANDERE 
CORRESPONDENTIE NAAR DIT E-MAILADRES 

14. CONTACTGEGEVENS VAN DE SPONSOR.  

http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
mailto:info@bethsoft.com
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STUUR GEEN DEELNAMES OF VERZOEKEN OM DE OFFICIËLE REGELS VAN DE SWEEPSTAKE 
OF LIJSTEN VAN DE WINNAARS NAAR DIT ADRES. 
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