DIGITAAL CATAN WERELDKAMPIOENSCHAP TOERNOOI 2021
“DCWC”
OFFICIËLE REGELS
ALLE FEDERALE, LOKALE, STAATS- EN GEMEENTEWETTEN EN -REGELS ZIJN VAN TOEPASSING.
NIETIG WAAR VERBODEN.
1. IN AANMERKING KOMEN: Digital Catan World Championship Tournament, (het "Toernooi") staat open voor legale
inwoners van Nederland die ten minste (18) achttien jaar oud zijn op het moment van deelname. Medewerkers
van Catan Studio (de "Sponsor") en hun respectievelijke moedermaatschappij, dochterondernemingen,
gelieerde ondernemingen, leveranciers, reclame- en promotiebureaus, evenals de directe familie (echtgenoot,
ouders, broers en zussen en kinderen) en gezinsleden van elk van deze werknemers zijn uitgesloten van
deelname. Het toernooi is onderworpen aan federale, staats- en lokale wetten en voorschriften.
2. OVEREENSTEMMING MET OFFICIËLE REGELS. Deelname aan het Toernooi betekent de volledige en
onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer en aanvaarding van deze Officiële Regels en de
beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn. Het winnen van een prijs is afhankelijk van de
naleving van deze officiële regels en het voldoen aan alle andere vereisten die hierin worden uiteengezet.
3. BESCHRIJVING VAN DE PROMOTIE. Het Digital Catan World Championship Tournament is een wereldwijde reeks
van Digital Catan-toernooien waarin een overall winnaar van het Digital Catan World Championship
Tournament wordt bepaald.
4. TOEGANGSPERIODE. Inzendingen kunnen worden ingediend tijdens de pre-registratie voor aanvang van het
evenement en bij de registratie op het eigenlijke evenement. Toernooi eindigt op 13 november 2021 aan het
einde van de laatste toernooironde.
5. HOE IN TE VOEREN. Het Toernooi moet worden ingevoerd door middel van registratie voor het Digital Catan World
Championship Tournament via het Constant Contact-evenementenplatform. Pre-registratielinks worden
verspreid via sociale media, de maandelijkse nieuwsbrief van CATAN Studio en via partnerkanalen voor
publicatie en distributie. Door vooraf te registreren, stemt de deelnemer ermee in om e-mails van CATAN
Studio te ontvangen met betrekking tot het DCWC. Registratie-e-mails worden verzonden naar leden van de
preregistratie-mailinglijst van DCWC zodra de registratieperiode begint. De inzendingen moeten voldoen aan
alle toernooivereisten zoals gespecificeerd, om in aanmerking te komen voor deelname. Inzendingen die niet
compleet zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties kunnen naar eigen goeddunken van Catan Studio
worden gediskwalificeerd. De prijs bestaat alleen uit de items die specifiek als prijs worden vermeld. Alle
federale, staats- en lokale belastingen op de Prijs, indien van toepassing, zijn de verantwoordelijkheid van de
winnaar. Als u frauduleuze methoden gebruikt of anderszins probeert de regels te omzeilen, kan uw inzending
naar eigen goeddunken van Catan Studio worden verwijderd.
6. PRIJZEN & ODDS. De winnaar van elk Toernooi wint een trofee zonder commerciële waarde en met een maximale
geschatte winkelwaarde van niet meer dan tien euro (€ 10). De werkelijke/geschatte waarde kan verschillen
op het moment van de prijsuitreiking. De prijs(en) en de bijzonderheden van de prijs(en) worden uitsluitend
bepaald door de Sponsor. Geen vervanging van prijs(en) of overdracht/toewijzing van prijs(en) aan anderen
of verzoek om het geldequivalent door winnaar(s) is toegestaan, behalve naar eigen goeddunken van de
Sponsor. Enig verschil tussen de opgegeven geschatte winkelwaarde en de werkelijke waarde wordt niet
toegekend. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een deel van de prijs te vervangen door een prijs van
gelijke of hogere waarde. Alle kosten, belastingen, vergoedingen en uitgaven die verband houden met enig
onderdeel van de Prijs dat niet specifiek in de regels wordt genoemd, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid
van de winnaar. De winnaar ontvangt een belastingformulier voor de werkelijke winkelwaarde van de prijs.
Aanvaarding van prijs(en) geeft Catan Studio toestemming om de naam, beeltenis en inzending van de
winnaar te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere compensatie, tenzij bij wet
verboden. De winkans hangt af van het totale aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen. Nietopgeëiste prijzen worden niet toegekend. De prijs bestaat alleen uit de items die specifiek als prijs worden
vermeld. Alle federale, staats- en lokale belastingen op de prijs zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
7.

WINNAARSELECTIE EN KENNISGEVING. De winnaar van het toernooi wordt bepaald op basis van hun
algehele plaatsing in het toernooi. Het toernooi volgt de huidige CATAN-bordspelregels zoals
geïmplementeerd door CATAN Universe. Alle deelnemers erkennen, accepteren en stemmen in met de
algemene spelregels die in een afzonderlijk document zijn opgenomen en hieraan zijn gehecht en
geaccepteerd.

Winnaars worden aan het einde van het Toernooi binnen achtenveertig (48) uur na afloop van het Toernooi
per e-mail op de hoogte gebracht op het adres dat ze hebben ingevuld in de Toernooiregistraties. Catan
Studio is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen door winnaars vanwege spam,
ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins nietfunctionerende contactgegevens door winnaars. Als de geselecteerde winnaar niet kan worden
gecontacteerd, niet in aanmerking komt, de prijs(en) niet opeist binnen vijftien (15) dagen vanaf het moment
dat de winnaar op de hoogte is gesteld, of niet tijdig een ingevulde en uitgevoerde verklaring retourneert en,
indien nodig, de prijs vrijgeeft, kunnen de prijs(en) kunnen worden verbeurd, en kan er een alternatieve
winnaar worden gekozen.
De ontvangst door de winnaar van de prijs die in dit Toernooi wordt aangeboden, is afhankelijk van de naleving
van alle federale en staatswetten en -voorschriften. ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS
DOOR DE WINNAAR (NAAR BESLISSING VAN DE SPONSOR) ZAL LEIDEN TOT DE DISKWALIFICATIE
VAN DEZE WINNAAR ALS WINNAAR VAN HET TOERNOOI EN TOT DE BEËINDIGING VAN ALLE
VOORRECHTEN ALS WINNAAR.
8. DOOR U VERLEENDE RECHTEN. Door deel te nemen aan dit Toernooi begrijpt u dat CATAN Studio, iedereen die
optreedt namens CATAN Studio, of zijn respectievelijke licentiehouders, licentiegevers, opvolgers en
rechtverkrijgenden het recht heeft, waar toegestaan door de wet, om zonder enige verdere kennisgeving,
beoordeling of toestemming en zonder enige verdere vergoeding de inzending en de naam van de winnaar,
als ook portret, foto, stem, gelijkenis, afbeelding of uitspraken over de Toernooi- en biografische informatie
zoals nieuws, publiciteit of informatie wereldwijd te publiceren, uit te zenden, te distribueren of te gebruiken in
alle bekende media voor handels-, reclame-, public relations-, marketing- en promotiedoeleinden.
9. ALGEMENE VOORWAARDEN. CATAN Studio behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het
Toernooi te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten indien, naar eigen goeddunken, een
virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar controle de
administratie, veiligheid, eerlijkheid of juist verloop van het Toernooi bedreigen. In een dergelijk geval kan
CATAN Studio ontvangers selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór
en/of na (indien van toepassing) de door CATAN Studio ondernomen actie. CATAN Studio behoudt zich het
recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die frauduleuze handelingen uitvoert of
deze probeert uit te voeren met betrekking tot het deelnameproces of de werking van het Toernooi, evenement
of website of deze Officiële Regels schendt.
10. PRIVACY. Dit toernooi voldoet aan de privacywetgeving van de Europese Unie (EU), met name de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Voor informatie over hoe CATAN Studio uw
persoonlijke gegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid op: https://www.catanstudio.com/aboutus/privacy-policy/.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJGAVE. Door deelname stemt u ermee in dat CATAN Studio en
haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners,
vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren
gevrijwaard worden van enige aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies , procesvoering, claim of
schade die direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, door: (i) de deelname van
een dergelijke deelnemer aan het Toernooi en/of zijn/haar acceptatie, bezit, gebruik of misbruik van een prijs
of enig deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de
storing van een computer, kabel, netwerk, hardware of software of andere mechanische apparatuur; (iii) de
onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten; (iv) onbevoegde
menselijke tussenkomst in enig deel van het deelnameproces of het Toernooi; (v) elektronische of menselijke
fouten in de administratie van het Toernooi of de verwerking van inzendingen.
12. GESCHILLEN. Op dit toernooi zijn de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Minnesota van
toepassing, zonder rekening te houden met doctrines van conflictenrecht. Als voorwaarde voor deelname aan
dit Toernooi stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden
opgelost en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met dit Toernooi, individueel zullen
worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsvordering, uitsluitend voor een
bevoegde rechtbank in Minnesota. Verder is het de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele
omstandigheid toegestaan om beloningen te verkrijgen voor, en doet hierbij afstand van alle rechten om
punitieve, incidentele of gevolgschade te claimen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, anders dan de
werkelijke contante uitgaven van de deelnemer (bijv. kosten verbonden aan deelname aan het Toernooi,

indien van toepassing), en de deelnemer doet verder afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of
verhoging van de schadevergoeding.
13. WINNAARLIJST. Voor namen van winnaars, stuur een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop vóór
31/12/2021 naar: CATAN Studio DCWC 2021 Tournament - Attn: Winner's List, Asmodee North America, c/o
CATAN Studio, 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113 VS. De lijst met winnaars is beschikbaar
vanaf 22/11/2021.
14. SPONSOR. Asmodee North America, Inc. (handelend als "CATAN Studio"), 1995 West County Road B2, Roseville,
MN 55113 VS.

