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Belangrijke gezondheidswaarschuwingen voor het spelen van 
videogames

Lichtgevoelige aanvallen
Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij worden 
blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtfl itsen of bepaalde patronen 
die in videogames kunnen voorkomen. Ook bij mensen die geen ziektegeschiedenis 
hebben van dergelijke aandoeningen of van epilepsie kan een lichte aandoening 
optreden waardoor zij “lichtgevoelige epileptische aanvallen” ervaren bij het bekijken 
van videogames. 
Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende symptomen, waaronder een 
licht gevoel in het hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het gezicht 
of de ogen, trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring of tijdelijk verlies van 
bewustzijn. Deze aanvallen kunnen ook leiden tot bewusteloosheid of stuiptrekkingen 
waarvan verwondingen als gevolg van vallen of het in aanraking komen met nabije 
objecten het gevolg kunnen zijn. 
Wanneer je een van deze symptomen ondervindt, dien je onmiddellijk de game te staken 
en een arts te raadplegen.  Ouders moeten letten op deze symptomen of hun kinderen 
ernaar vragen - het ondervinden van deze aanvallen treedt met meer waarschijnlijkheid 
op bij kinderen en tieners dan bij volwassenen. Het risico van lichtgevoelige epileptische 
aanvallen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen: 
verder van het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm te gebruiken; in een goed 
verlichte kamer te spelen en niet te spelen wanneer je slaperig of moe bent.
Wanneer bij jezelf of een van je familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie bestaat, 
dien je een arts te raadplegen voordat je een game speelt.

WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360®-console, de 
handleiding van de KINECT-sensor en de handleidingen van overige randapparatuur 
voor belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je 
deze game gaat spelen. Bewaar alle handleidingen zodat je er later op kunt 
teruggrijpen. Als je een vervangende handleiding voor hardware nodig hebt, ga 
je naar www.xbox.com/support of neem je contact op met de Xbox-klantenservice.

Zie de binnenzijde van de achteromslag voor aanvullende veiligheidsinformatie.

Veilig gamen met KINECT
Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt, zodat je je tijdens het spelen vrij 
kunt bewegen. Tijdens het spelen met KINECT zal je waarschijnlijk allerlei bewegingen 
moeten maken. Let er op dat je tijdens het spelen niet tegen andere spelers, 
toeschouwers, huisdieren, meubels of andere objecten kunt opbotsen of erover kunt 
vallen. Als je staat of beweegt tijdens het spelen, moet je ervoor zorgen dat je stevig 
staat en niet kunt uitglijden.
Vóór het spelen: Kijk goed in alle richtingen (rechts, links, naar voren, naar achteren, 
omhoog en omlaag) of er dingen zijn waar je tegenop kunt botsen of over kunt vallen. 
Zorg ervoor dat de plek waar je speelt, ver genoeg is verwijderd van ramen, muren, 
trappen en dergelijke. Zorg er ook voor dat je nergens over kunt struikelen (denk aan 
speelgoed, meubels, vloerkleden, kinderen, huisdieren, enzovoort). Verwijder zo nodig 
objecten of personen uit het speelgebied. En vergeet niet ook omhoog te kijken: let bij 
het bepalen van het speelgebied op lampen, ventilatoren of andere objecten boven je 
hoofd.
Tijdens het spelen: Houd voldoende afstand tot de tv, om contact te vermijden. 
Bewaar voldoende afstand tot andere spelers, toeschouwers en huisdieren. Deze 
afstand kan per game verschillen, dus houd er bij het bepalen van de afstand 
rekening mee hoe je gaat spelen. Tijdens het spelen kunnen personen of objecten 
het speelgebied binnenkomen. Wees dus ook tijdens het spelen alert op objecten 
of personen waar je tegenaan kunt botsen of over kunt struikelen. 
Zorg er altijd voor dat je tijdens het spelen stevig staat en niet kunt uitglijden. Speel 
op een vlakke vloer met voldoende grip voor de bewegingen die je moet maken 
en zorg ervoor dat je de juiste schoenen draagt (geen hoge hakken, (teen)slippers, 
enzovoort) of dat je op je blote voeten speelt, als dat mogelijk is.
Voordat je kinderen toestemming geeft KINECT te gebruiken: Bepaal hoe ieder 
kind KINECT kan gebruiken en of het wenselijk is toezicht te houden tijdens het 
spelen. Als je kinderen KINECT zonder toezicht laat gebruiken, leg hen dan eerst alle 
relevante informatie en instructies in verband met veiligheid en gezondheid uit. Let 
er op dat kinderen die KINECT gebruiken op een veilige manier en binnen hun 
mogelijkheden spelen. Zorg er tevens voor dat ze begrijpen hoe het systeem moet 
worden gebruikt.
Vermoeide ogen als gevolg van schitteringen beperken: Ga op een comfortabele 
afstand van je monitor of televisietoestel en de KINECT-sensor zitten of staan. Plaats je 
monitor of televisietoestel en de KINECT-sensor niet in de buurt van lichtbronnen die 
schitteringen kunnen veroorzaken of gebruik de juiste raambekleding (bijvoorbeeld 
jaloezieën) om het lichtniveau te regelen. Kies rustgevend, natuurlijk licht dat zo 
min mogelijk schitteringen en vermoeide ogen veroorzaakt en dat het contrast en 
de helderheid verhoogt. Pas ook de helderheid en het contrast van je monitor of 
televisietoestel aan.
Pas op dat je je niet te veel inspant. Tijdens het spelen met KINECT zal je 
waarschijnlijk allerlei bewegingen moeten maken. Raadpleeg een arts voordat je 
KINECT gebruikt als je een aandoening of een probleem hebt waardoor je vermogen 
om fysieke activiteiten op een veilige manier uit te voeren wordt beïnvloed, of 
als: je (misschien) zwanger bent, iets mankeert aan je hart of luchtwegen, rug- of 
gewrichtsklachten of een andere orthopedische aandoening hebt, een hoge bloeddruk 
of problemen met fysieke inspanning hebt of je je slechts beperkt mag inspannen. 
Raadpleeg je arts voordat je KINECT gaat gebruiken voor een fi tnessoefening of een 
trainingsprogramma. Speel nooit onder invloed van alcohol of drugs en zorg ervoor 
dat je je evenwicht voldoende kunt bewaren en fysiek in staat bent om tijdens het 
spelen de bewegingen uit te voeren.
Stop en neem rust als je pijnlijke of vermoeide spieren, gewrichten of ogen 
krijgt. STOP ONMIDDELLIJK MET SPELEN en raadpleeg een arts als je last krijgt 
van bovenmatige vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid, druk op de borst, 
duizeligheid of pijn, of als je je naar begint te voelen.
Zie de Handleiding voor gezond spelen op www.xbox.com voor meer informatie.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® is de online game- en entertainmentservice voor Xbox 360. 
Sluit je console aan op je breedbandinternetservice en meld je gratis aan. 
Je hebt dan direct toegang tot gratis gamedemo’s en tot HD-films (apart 
verkrijgbaar). Met KINECT™ kun je de HD-films met je hand besturen. 
Upgrade naar een Gold Xbox LIVE-lidmaatschap als je online wilt gamen, en 
nog meer, met vrienden uit de hele wereld. Xbox LIVE geeft je toegang tot 
meer games, entertainment en plezier. Surf naar www.xbox.com/live voor 
meer informatie.

Verbinding maken
Voordat je Xbox LIVE kunt gaan gebruiken, moet je je Xbox 360-console 
aansluiten op een high-speed internetverbinding en je aanmelden als lid van 
Xbox LIVE. Ga naar www.xbox.com/live/countries voor meer informatie over 
het maken van verbinding en om te zien of Xbox LIVE beschikbaar is in jouw 
regio.

Family Settings
Met deze eenvoudige en flexibele hulpmiddelen kunnen ouders en 
verzorgers, gebaseerd op de content rating, beslissen tot welke games jonge 
gamers toegang hebben. Ouders kunnen de toegang tot leeftijdsgebonden 
content beperken, toestemming geven met wie en op welke manier de 
familieleden online met de Xbox LIVE-service omgaan met anderen en 
tijdslimieten instellen voor de maximale tijd die ze kunnen spelen. Voor  
meer informatie, ga naar www.xbox.com/familysettings.

Help-informatie voor KINECT

Meer informatie op Xbox.com
Surf naar www.xbox.com/support voor meer informatie over KINECT, 
inclusief zelfstudies.
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Kinect voor Xbox 360 gebruiken
Om JUST DANcE® KIDS te spelen, moet je een paar seconden voor de Xbox 360 
Kinect-sensor staan om het spel te starten. 

Door het menu navigeren: ga voor het scherm staan en steek je hand voor je 
uit: er zal een handvormige cursor op het scherm verschijnen. Beweeg je hand om 
je cursor over het scherm te bewegen.

Selecties maken: hou de cursor op het icoontje dat je wilt selecteren. Hou je 
hand stil en wacht tot de meter vol is. Zodra die vol is, heb je je selectie gemaakt.

Door icoontjes scrollen: als je een liedje wilt selecteren (en op andere 
schermen), steek je je hand uit met je handpalm richting het scherm. Als je je 
linkerarm gebruikt, scroll je de icoontjes de rechterkant op en als je je rechterarm 
gebruikt, scroll je de linkerkant op.

Icoontjes aanpassen: in het scherm waar je icoontjes kunt selecteren, moet 
je je rechterarm recht boven je hoofd houden om het geslacht van je icoontje te 
veranderen.

Kinect-instellingen: als de Kinect-sensor de speler niet goed kan registreren, 
moet je op de Y-knop op een Xbox 360 controller drukken om de instellingen van 
Kinect te openen.

Guide-gebaar: in de menuschermen kun je de Kinect-gids openen door je 
linkerarm uit te steken en omlaag te houden in een hoek van 45 graden. Als je het 
Guide-gebaar uitvoert tijdens het dansen, wordt het spel gepauzeerd.

Spelerherkenning Kinect-sensor
Op het titelscherm: de speler 
die de optie ‘Touch to Continue’ 
(‘aanraken om door te gaan’) 
selecteert, mag de spelmenu’s 
bedienen tot hij/zij niet langer wordt 
herkend door de Kinect-sensor. Als 
die speler wordt herkend, maakt 
het spel een foto van het gezicht 
van die speler. Deze foto verschijnt 
rechtsboven in het scherm.

Het spel besturen: slechts één speler kan de spelmenu’s bedienen. De foto 
van die speler staat rechtsboven in het scherm. Maximaal twee spelers kunnen 
icoontjes kiezen in het selectiescherm en kunnen tegelijkertijd dansen tijdens een 
liedje. Spelers kunnen op elk moment meedoen of een spel verlaten door in of uit 
het bereik van de Kinect-sensor te stappen (ongeveer 3,5 meter voor de Kinect-
sensor).

Spelerherkenning: als een speler in het spel herkend moet worden (niet alleen 
in het titelscherm), moet een speler recht voor de Kinect-sensor staan, één hand 
zijwaarts uitsteken en langzaam zwaaien. 
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Als een speler niet meer wordt herkend: de Kinect-sensor herkent een speler 
niet meer als hij of zij buiten het bereik van de Kinect-sensor stapt, of als er een 
andere speler of een voorwerp voor hem/haar staat, of als de verbinding tussen 
de Kinect-sensor en Xbox 360-console is verbroken.

 

Spelerherkenning in het spelmenu: als de Kinect-sensor verbonden is en 
geen spelers meer herkent, kan een speler (een oude of een nieuwe) één hand 
zijwaarts uitsteken en langzaam zwaaien om herkend te worden. Als de speler 
wordt herkend, neemt het spel een foto van zijn of haar gezicht en verschijnt deze 
rechtsboven in de hoek van het scherm. Deze speler kan nu de menu’s bedienen.

Meedoen tijdens een spel: de speler die midden in een liedje mee wil doen 
met dansen (als er één speler of geen spelers dansen), moet zo voor de Kinect-
sensor gaan staan dat zijn of haar gehele silhouet op de juiste plek op het scherm 
verschijnt. De speler moet nu één hand zijwaarts uitsteken en langzaam zwaaien 
om herkend te worden. Het spel maakt een foto van het gezicht van de speler en 
plaatst die op het scherm.

BESTURING
Xbox 360 controller

Xbox Guide-knop

Kinect-tuner
(indien van toepassing)

Pauzeren
(in-game)

Terug

Bevestigen
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INTRODUcTIE
Wat is Just Dance® Kids?
JUST DANcE® KIDS is een grappige dansgame speciaal gemaakt voor kinderen. Kies 
uit meer dan 40 nummers, inclusief kinderliedjes, recente hits en nog veel meer!

HET SPEL
Hoofdmenu

Dance (dansen): kies een nummer waarop je wilt dansen en begin meteen met 
spelen. Je kunt ook boven aan het scherm uit verschillende speltypen kiezen.

Playlist (afspeellijst): kies een bestaande afspeellijst of stel zelf een lijst samen. 
Met de Create-knop kun je je eigen afspeellijst maken.

Non-Stop Shuffle: dans door de nummers in willekeurige volgorde. Kies een 
speltype, een soort nummer en hoe lang je wilt spelen.

Create (maken): neem je eigen dansclips op door originele dansjes te bedenken. 
Kijk je eigen opname terug om te zien of je je moves nog weet.

Parents (ouders): deze optie bevat nuttige informatie en mogelijkheden voor 
ouders. Lees wat de filosofie is achter de game, bekijk verdiende prijzen, hou de 
voortgang en speelgewoonten van je kinderen bij, bekijk de credits en wijzig de 
spelopties.
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Dance (dansen)

Kiezen
Kies een speltype:

Team High Score (teamtopscore)
Dit is een coöpspeltype waarin je kunt samenspelen met je medespelers om 
een hoge teamscore te halen. Als je spelersicoontje oplicht, verdien je twee keer 
zoveel punten. Als alle spelers schudden wanneer dat wordt gevraagd, loopt de 
meter vol. Als de meter vol is, verdien je bonuspunten. Als je met 2 spelers speelt 
en iedereen scoort op hetzelfde moment Perfect, verdienen jullie allebei een All 
Perfect-bonus (alles perfect-bonus). 

Pose & Shake (poseren & schudden)
In dit speltype moeten spelers letten op de Pose & Shake-icoontjes. Stop met 
bewegen als het Pose-icoontje verschijnt en kopieer de pose op het scherm, 
anders verlies je punten. Als het Shake-icoontje verschijnt, moet je weer doorgaan 
met dansen. Als er een icoontje met sambaballen, een gitaar of een trommel 
verschijnt, doe dan net of je op die instrumenten speelt om punten te scoren.

Song Filters (nummerfilters)
Filter nummers op leeftijdsgroep of niveau, door de knoppen onder in het scherm 
te selecteren. Jongere nummers zijn bedoeld voor jongere spelers. Oudere 
nummers zijn bedoeld voor oudere spelers. Makkelijke nummers bevatten 
makkelijke danspassen. Moeilijke nummers bevatten moeilijke danspassen.

Song Selection (nummerkeuze)
Om een nummer te kiezen, selecteer je de grote pijlen of steek je je linker- of 
rechterarm uit om door de lijst met liedjes te navigeren. Met de onderste pijlen ga 
je meerdere nummers tegelijk omlaag.

Song Language Selection (taalkeuze nummers)
Nummerlijsten zijn gesorteerd op taal. Zeven nummers zijn naast het Engels ook 
beschikbaar in het Spaans, Frans en Duits. Selecteer het vlagicoontje rechtsonder 
in het scherm om de taal van de meertalige nummers te wijzigen. Je kunt aan de 
vlaggen boven het icoontje van het nummer en op het icoontje zelf zien welke taal 
geselecteerd is. Een Amerikaanse vlag staat voor Engels, een Franse vlag staat voor 
Frans, een Spaanse vlag staat voor Spaans en een Duitse vlag staat voor Duits.
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Icon Selection (icoonselectie)
Hier kun je je eigen icoontjes selecteren. Verplaats de icoontjes naar links of rechts 
om de randen van de icoontjes te veranderen. Hou je rechterarm recht boven je 
hoofd om het geslacht van je icoontje te veranderen. De gezichten van spelers die 
worden herkend door de Xbox 360 Kinect-sensor, worden opgeslagen door het 
spel.

Help (hulp)
Selecteer deze knop om de game te leren spelen. (De knop verschijnt ook in de 
schermen Playlist (afspeellijst), Playlist Edit (afspeellijst bewerken) en Non-Stop Shuffle.)

Playlist (afspeellijst)

Playlists (afspeellijsten)
Er zijn in totaal 18 afspeellijsten. 6 
lijsten staan vast, de andere 12 kun 
je aanpassen. Om een afspeellijst 
te maken, kies je een Create-
knop zonder opslaggegevens. Om 
een afspeellijst te bewerken of te 
verwijderen, selecteer je de knoppen 
Edit (bewerken) of Delete (verwijderen) 
onder in het scherm. Er verschijnt 
geen Your Playlist-icoontje als je al 12 
afspeellijsten hebt gemaakt.

Select Mode (speltype kiezen)
Kies een speltype. Je kunt kiezen uit Team High Score (teamtopscore) en Pose 
& Shake (Poseren & schudden). Deze speltypen werken op dezelfde manier als 
onder Dance (dansen).

Playlist Edit (afspeellijst 
bewerken)
Selecteer de knop Create 
(aanmaken) om dit menu te openen. 
Kies een nummer en voeg hem toe 
aan de speellijst. Als je een liedje uit 
de lijst wilt wissen, selecteer je eerst 
de lijst en daarna het liedje om het 
uit de lijst te verwijderen. Selecteer 
Done (klaar) om je wijzigingen op te 
slaan en het menu te verlaten.
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Non-Stop Shuffle

Mode (speltype)
Kies een speltype. Je kunt kiezen tussen Team High Score (teamtopscore) en 
Pose & Shake (poseren & schudden).

Songs (nummers)
Kies op welk soort nummer je wilt dansen. Je kunt kiezen uit Younger (jonger), 
Older (ouder), Easy (makkelijk) en Hard (moeilijk).

Times (tijd)
Kies de lengte van de danssessie. Je kunt kiezen uit non-stop (voortdurend), 15, 
30, 60 en 120 minuten.

Create (maken)
Record Video (clip opnemen): 
onder Create (maken) kun je je 
eigen clips opnemen en je eigen 
danspasjes verzinnen. Je kunt clips 
opnemen met bepaalde ingekorte 
liedjes uit het spel.

How to Record (instructies bij 
het opnemen): in het scherm 
Select Slot (vak kiezen), kies je een 
icoontje met het woord ‘Create’ 
(‘maken’) eronder. Kies daarna een 
liedje in het menu en dans zoals 
jij wilt. De Xbox 360 Kinect-sensor 
neemt je danspasjes op. Er kan 
maar één speler tegelijkertijd worden 
opgenomen. De camera en filmrol 
vormen een klok rechtsonder in het 
scherm.

Save Video (clip opslaan): als 
de opname is afgelopen, selecteer 
je ‘Save video’ (‘clip opslaan’) om 
je clip op te slaan. Er passen 48 
dansjes op één opslagapparaat van 
je Xbox 360-console, afhankelijk van 
de ruimte die al gebruikt is.
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Retake (opnieuw): neem je dans opnieuw op als je niet tevreden bent met het 
resultaat van de vorige opname.

Replay (afspelen): bekijk de clip die je net hebt opgenomen.

Challenge Original Dance (originele dans naspelen): in het scherm Select 
Slot (vak selecteren), kies je een icoontje met een filmpje erin om te dansen op 
een eerder opgenomen clip. Eén of twee spelers kunnen per keer de originele 
dans herhalen.

Deleting Videos (clips wissen): selecteer de knop Delete (wissen) en kies de 
originele dansclip die je wilt wissen.

Parents (ouders)

Play Tracker (spelvolger)
Hier worden spelstatistieken bijgehouden, zoals de datum, verbrande calorieën, 
gespeelde tijd en hoe vaak elk nummer is gespeeld. Selecteer de Reset-knop om 
de opgeslagen gegevens te resetten.

Progress (voortgang)
Hier kun je de voortgang bekijken op het gebied van gespeelde nummers, 
topscores en gespeelde tijd.

Philosophy (filosofie)
Zes pagina‘s uitleg over de filosofie achter JUST DANcE® KIDS.

Credits
Hier kun je de credits bekijken van JUST DANcE® KIDS.

Options (opties)
Hier kun je de animatie voor songteksten, de icoontjes voor Next Move (volgende 
move) en het resultatenscherm aan- en uitzetten.
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HET SPEL SPELEN

1. Ga voor de Xbox 360 Kinect-sensor staan en doe de middelste danser na.

2. Je hebt meer kans op punten als je de danspassen goed uitvoert.

3.  Let op de icoontjes die rechts onder in het scherm verschijnen. Ze geven de 
volgende danspas aan.

4. Voor combo‘s met PERFECTE moves krijg je meer punten.

5.  Moves met het speciale icoontje Next Move (volgende move) leveren meer 
punten op als ze goed worden uitgevoerd.

JUST DANcE® KIDS
© 2011 Ubisoft Entertainment. Alle rechten voorbehouden. Just Dance, Ubisoft en het Ubisoft-logo 

zijn handelsmerken van Ubisoft Entertainment in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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TEcHNIScHE ONDERSTEUNING

Lees de handleiding van de game altijd goed. In de handleiding staat belangrijke informatie over het 
product, hoe je het product opstart en hoe je het bedient. 
Het kan voorkomen dat je problemen hebt met de game. Dit betekent niet direct dat de game defect 
is. 

1. Let op:
•  Ga zorgvuldig om met de disc, deze beschadigdt snel (denk aan krassen en vlekken). Schade 

veroorzaakt door de gebruiker na aankoop van de game is voor eigen risico.
•  Beweeg de spelcomputer nooit als deze aanstaat. Dit kan permanente schade veroorzaken aan de 

disc.

2. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest voorkomende vragen en de 
mogelijke oplossingen voor systemen die gebruikmaken van een cd of dvd.

De disc wordt niet herkend door de cd-/dvd-speler
• Controleer of de disc geen krassen of vlekken bevat.
•  Controleer of de disc in de cd-/dvd-speler ligt met de bedrukking naar boven.

De disc is beschadigd tijdens het afspelen
•  Beweeg de spelcomputer nooit als deze aanstaat, dit kan de disc blijvend beschadigen. Deze 

schade valt niet onder de garantie van Ubisoft.

De game slaat de voortgang niet op
•  Zorg ervoor dat je een memory card (geheugenkaart) hebt of dat er voldoende opslagcapaciteit 

beschikbaar is op de spelcomputer. Anders kan je voortgang niet worden opgeslagen.
•  Controleer of de memory card of het interne geheugen van de spelcomputer niet vol is.

Wanneer is een game defect?
•  Softwarematige fouten: dit is bekend bij de winkel waar je de game gekocht hebt of bij onze 

technische ondersteuning (zie punt 3). 
•  Productiefouten: de disc is op verschillende spelcomputers bijvoorbeeld niet leesbaar, maar heeft 

geen zichtbare beschadigingen.
•  Gebreken: ontbrekende inhoud bij het product (zoals de handleiding of fysieke toevoegingen bij de 

game).

Als je van mening bent dat de game defect is, moet je altijd eerst contact opnemen met de winkel 
waar je de game hebt gekocht. Het verkooppunt is verplicht je aankoop om te ruilen voor een nieuwe 
game binnen de door de winkel gestelde garantietermijn. Daarna kun je contact opnemen met de 
technische ondersteuning van Ubisoft.

3. Contact
Ubisoft kan je op verschillende manieren voorzien van hulp en technische ondersteuning. Eén van 
onze hulpmiddelen is de Engelstalige website: 
support.ubi.com. 
Op deze website is een grote database beschikbaar met vragen en antwoorden.
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de Nederlandse of Belgische ondersteuningsdienst. 
Wees zo specifiek mogelijk over het probleem als je contact met ons opneemt.
Telefoonnummer Nederland: 0909-ubisoft (0909-8247638) (80 eurocent per minuut)
Telefoonnummer België: 0900-35 900 (50 eurocent per minuut.)
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur.
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GARANTIE
Ubisoft garandeert de oorspronkelijke koper van het multimediaproduct dat 
de compact disk (CD) inbegrepen bij dit multimediaproduct geen fouten bevat 
gedurende een periode van normaal gebruik van honderdtachtig (180) dagen 
vanaf de aankoopdatum, of gedurende een langere garantieperiode in het geval 
van daarvoor van toepassing zijnde wetgeving.

U kunt het multimediaproduct omruilen op de plek van aankoop. 

De Gebruiker erkent nadrukkelijk dat hij of zij het multimediaproduct voor eigen 
risico gebruikt.

Het multimediaproduct wordt “as is” geleverd, zonder enige garantie behalve 
bovengenoemde. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle reparatie- of 
vervangingskosten van het multimediaproduct.

In zoverre de wet het toestaat, wijst Ubisoft alle garanties af die gerelateerd 
zijn aan de marktwaarde van het multimediaproduct, de tevredenheid van de 
Gebruiker of de geschiktheid van het product voor een specifiek doel.

De Gebruiker draagt alle risico’s met betrekking tot winstderving, schade in 
welke vorm dan ook, dataverlies, fouten en gederfde zakelijke kansen of andere 
informatie voortvloeiende uit het bezit of het gebruik van het multimediaproduct.

Bepaalde wetgeving staat de voornoemde garantiebeperking niet toe. Het is 
daarom mogelijk dat deze clausule niet van toepassing is op de Gebruiker. 

EIGENDOMSRECHT
De gebruiker erkent dat alle rechten die van toepassing zijn op dit 
multimediaproduct en zijn componenten, de handleiding en verpakking, en tevens 
de rechten met betrekking tot het handelsmerk, royalty’s en copyrights, eigendom 
zijn van Ubisoft en Ubisofts licentiehouders, en dat deze beschermd worden door 
Franse en/of Europese en/of Nederlandse regel- en/of wetgeving, verdragen en 
internationale overeenkomsten die betrekking hebben op intellectueel eigendom. 
Het is verboden om documentatie te kopiëren, reproduceren, vertalen of over te 
dragen, in zijn geheel of in delen en in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Ubisoft.
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