


De telefoonnummers van de klantenservice staan op de laatste pagina van deze handleiding.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Deze disc bevat software voor het PlayStation®3-systeem. Gebruik de disc nooit in combinatie met een ander systeem: dit kan schade 
veroorzaken. • Deze disc voldoet uitsluitend aan de PlayStation®3-specificaties voor de PAL-markt en kan niet worden gebruikt op 
PlayStation®3-uitvoeringen met andere specificaties. • Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de PlayStation®3 om verkeerd gebruik 
te voorkomen. • Plaats de disc altijd met de af te spelen kant naar beneden in het PlayStation®3-systeem. • Raak het oppervlak van de disc 
niet aan, maar houd de disc aan de rand vast. • Houd de disc schoon en vrij van krassen. Verwijder eventueel vuil voorzichtig met een zachte, 
droge doek. • Laat de disc niet bij een warmtebron, in direct zonlicht of in een zeer vochtige omgeving liggen. • Gebruik geen discs met een 
onregelmatige vorm, gebarsten of vervormde discs of discs die zijn gerepareerd met lijm. Deze kunnen tot storingen leiden.

SOFTWARE-PIRATERIJ
Gehele of gedeeltelijke onbevoegde reproductie van dit product, alsmede onbevoegd gebruik van gedeponeerde handelsmerken, is in veel gevallen  
strafbaar. SOFTWARE-PIRATERIJ schaadt niet alleen de belangen van consumenten, maar ook die van legitieme software-ontwikkelaars, -uitgevers  
en -verkopers. Als u vermoedt dat dit spel een illegale kopie is of over andere informatie over software-piraterij beschikt, belt u dan naar de  
klantenservice voor uw regio. U vindt het nummer achter in deze handleiding.

SOFTWARE VAN HET PS3™-SYSTEEM BIJWERKEN
Meer informatie over het bijwerken van de software van het PS3™-systeem vindt u op eu.playstation.com of in de 
verkorte handleiding van het PS3™-systeem.

LET OP UW GEZONDHEID
Speel altijd in een goed verlichte ruimte. Pauzeer regelmatig: na elk uur spelen 15 minuten. Stop met spelen bij duizeligheid, misselijkheid, 
vermoeidheid of hoofdpijn. Mensen die gevoelig zijn voor flitsende of flikkerende lichten of voor geometrische vormen en patronen kunnen 
zonder het te weten lijden aan een epileptische aandoening. Zij kunnen bij het televisiekijken of het spelen van videogames een epileptische 
aanval krijgen. Raadpleeg voordat u een videogame gaat spelen uw huisarts als u lijdt aan een epileptische aandoening of wanneer zich 
tijdens het spelen verschijnselen voordoen zoals verandering van het gezichtsvermogen, stuiptrekkingen of andere onwillekeurige bewegingen, 
vermindering van het bewustzijn en/of verwarring.

3D-GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Mogelijk ondervind je tijdens het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games op 3D-televisies hinder van fysieke 
ongemakken als vermoeide ogen of misselijkheid. Stop onmiddellijk met spelen als dergelijke symptomen zich voordoen en wacht tot je 
hersteld bent voordat je je televisie opnieuw gebruikt.

We raden je aan je PlayStation®3-systeem niet te lang achter elkaar te gebruiken en na elk uur spelen een kwartier pauze te nemen. Voor 
het bekijken van 3D-beelden of het spelen van stereoscopische 3D-games hangt het van de persoon af hoeveel pauzes er nodig zijn en hoe 
lang deze dienen te zijn. Zorg dat je pauzes in ieder geval lang genoeg zijn om fysieke ongemakken weg te nemen. Raadpleeg een arts als de 
problemen zich blijven voordoen.

Het gezichtsvermogen van kinderen (in het bijzonder van kinderen jonger dan zes jaar) is nog volop in ontwikkeling. We raden je aan 
een kinderarts of oogarts te raadplegen voordat je jonge kinderen blootstelt aan 3D-beelden of ze stereoscopische 3D-games laat spelen. 
Volwassenen dienen toezicht te houden zodat de kinderen de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.



PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI)  
LEEFTIJDSCLASSIFICATIESYSTEEM

Het PEGI leeftijdsclassificatiesysteem beschermt minderjarigen tegen computerspellen die ongeschikt zijn voor hun leeftijdsgroep. LET OP: het 
zegt niets over de moeilijkheid van het spel. Kijk voor meer informatie op www.pegi.info
PEGI bestaat uit drie onderdelen en stelt ouders en andere mensen die spellen kopen voor kinderen in staat een geïnformeerde keuze te maken 
die geschikt is voor de leeftijd van degene die het spel gaat spelen. Het eerste gedeelte is een leeftijdsclassificatie:

Het tweede gedeelte van de classificatie kan bestaan uit een of meer pictogrammen die het type inhoud van het spel aangeven. 
Afhankelijk van het spel zijn er een aantal van zulke inhoudspictogrammen mogelijk. De intensiteit van deze inhoud komt tot uitdrukking  
in de leeftijdsclassificatie van het spel. De pictogrammen zijn:

Het derde gedeelte is een logo dat aangeeft of het spel online gespeeld kan worden. Dit logo mag alleen worden gebruikt door leveranciers van 
online spellen die bepaalde normen hanteren, waaronder de bescherming van minderjarigen tijdens het online spelen:-

Kijk voor meer informatie op  
www.pegionline.eu

OUDERLIJK TOEZICHT
Voor dit product is op basis van de inhoud een niveau van ouderlijk toezicht vastgesteld. U kunt het niveau van ouderlijk toezicht op de 
PlayStation®3 instellen om te verhinderen dat er producten mee worden afgespeeld met een niveau van ouderlijk toezicht dat hoger is dan het 
niveau dat is ingesteld op het PS3™-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het PS3™-systeem.

Dit product is beoordeeld aan de hand van het PEGI-classificatiesysteem. De leeftijds- en inhoudssymbolen van de PEGI-classificatie staan op 
de verpakking van het product (behalve als de wet een ander keuringssysteem voorschrijft). Het verband tussen het PEGI-classificatiesysteem 
en het niveau van ouderlijk toezicht is als volgt:

In uitzonderlijke gevallen is het niveau van het ouderlijk toezicht van dit product hoger dan de geldende leeftijdsclassificatie. Dit is het gevolg 
van de verschillen tussen de leeftijdsclassificatiesystemen in de landen waar dit product wordt verkocht. Mogelijk moet u het niveau van het 
ouderlijk toezicht van het PS3™ systeem resetten om dit product te kunnen gebruiken.

PEGI-LEEFTIJDSGROEP

NIVEAU VAN OUDERLIJK 
TOEZICHT 9 7 5 3 2

BLES-82007 / BLES-02218
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK THUIS: Deze software is uitsluitend gelicentieerd om te worden gebruikt op geautoriseerde PlayStation®3-systemen. Er is wellicht een update van  
de PlayStation®3-systeemsoftware vereist. Alle onbevoegde toegang, gebruik of overdracht van het product of de onderliggende auteursrechten en handelsmerken ervan zijn verboden.  
Ga naar eu.playstation.com/terms voor uw volledige gebruiksrechten. Bibliotheekprogramma’s ©1997-2015 Sony Computer Entertainment Inc. zijn exclusief in licentie gegeven aan  
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). DOORVERKOOP EN VERHUUR ZIJN VERBODEN TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK DOOR SCEE IS TOEGESTAAN. Op PlayStation®Network, 
PlayStation®Store en PlayStation®Home zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing en deze producten zijn niet verkrijgbaar in alle landen en talen (eu.playstation.com/terms). U hebt een 
breedband internetverbinding nodig. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan de breedbandverbinding. Voor sommige content worden kosten in rekening gebracht. 
Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Netwerkonderdelen kunnen worden ingetrokken onder een redelijke 
opzegtermijn – zie eu.playstation.com/gameservers voor verdere informatie. Vergunde verkoop uitsluitend in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India en Oceanië.

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and  
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Borderlands Triple Pack © 2015 Take-Two Interactive Software. Published by Take-Two Interactive Software. Developed by 
Gearbox Software. Made in Austria. All rights reserved.
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INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR  
DISKVERSIE DLC-BUNDEL

AANVULLENDE CONTENT VAN BORDERLANDS INSTALLEREN

Voer de Borderlands Triple Pack Add-On Installation Disc in. Ga naar de disk in je 
XMB en druk op X op de PS3-controller om een lijst te openen van de beschikbare 
installatiepakketten. Je moet eerst het patch-pakket installeren voor je de rest van de 
content kunt openen. De patch bevindt zich in de lijst van aanvullende content op de Add-
On Installation Disc. Selecteer het pakket met aanvullende content dat je wilt installeren en 
druk op X om de installatie te beginnen. Wacht tot de voortgangsbalk gevuld is. Herhaal dit 
voor ieder pakket dat je wilt installeren. Als de installatie is voltooid, verwijder je de disk en 
voer je de Borderlands Triple Pack Gameplay Disc in om de game te spelen.

OPMERKING: Het is raadzaam om de volgende levels of hoger te zijn voor je aan deze  
DLC begint: 
Level 15 voor Zombie Island of Dr. Ned 
Level 15 voor Mad Moxxi’s Underdome Riot 
Level 35 voor The Secret Armory of General Knoxx 
Level 15 voor Claptrap’s New Robot Revolution

De Borderlands Triple Pack Add-On Installation Disc voegt content toe aan je nieuwe of 
lopende avontuur in Borderlands. Als je Borderlands opstart, krijg je een bericht te zien 
waarin staat dat je de aanvullende content hebt geïnstalleerd. De onderstaande lijst 
beschrijft waar je de verschillende aanvullende content kunt vinden als deze geïnstalleerd is.

ZOMBIE ISLAND OF DR. NED
Na het installeren van de aanvullende content gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘Jakob’s Cave’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

MAD MOXXI’S UNDERDOME RIOT
Na het installeren van de aanvullende content gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘The Underdome’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

THE SECRET ARMORY OF GENERAL KNOXX
Na het installeren van de aanvullende content gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘T-Bone Junction’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.
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CLAPTRAP’S NEW ROBOT REVOLUTION
Na het installeren van de aanvullende content gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘Tartarus Station’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

AANVULLENDE CONTENT VAN BORDERLANDS 2 INSTALLEREN

Voer de Borderlands Triple Pack Add-On Installation Disc in. Ga naar de disk in je 
XMB en druk op X op de PS3-controller om een lijst te openen van de beschikbare 
installatiepakketten. Je moet eerst het patch-pakket installeren voor je de rest van de 
content kunt openen. De patch bevindt zich in de lijst van aanvullende content op de Add-
On Installation Disc. Selecteer het pakket met aanvullende content dat je wilt installeren en 
druk op X om de installatie te beginnen. Wacht tot de voortgangsbalk gevuld is. Herhaal dit 
voor ieder pakket dat je wilt installeren. Als de installatie is voltooid, verwijder je de disk en 
voer je de Borderlands Triple Pack Gameplay Disc in om de game te spelen.

OPMERKING: Het is raadzaam om de volgende levels of hoger te zijn voor je aan deze  
DLC begint:  
Level 15 voor Captain Scarlett and her Pirate’s Booty 
Level 15 voor Mr. Torgue’s Campaign of Carnage 
Level 30 voor Sir Hammerlock’s Big Game Hunt  
Level 30 voor Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep 
Level 15 voor Headhunter 1: Bloody Harvest 
Level 15 voor Headhunter 2: Wattle Gobbler 
Level 15 voor Headhunter 3: Mercenary Day 
Level 15 voor Headhunter 4: Wedding Day Massacre 
Level 15 voor Headhunter 5: Son of Crawmerax

De Borderlands Triple Pack Add-On Installation Disc voegt content toe aan je nieuwe of 
lopende avontuur in Borderlands 2. Als je Borderlands 2 opstart, krijg je een bericht te 
zien waarin staat dat je de aanvullende content hebt geïnstalleerd. De onderstaande lijst 
beschrijft waar je de verschillende aanvullende content kunt vinden als deze geïnstalleerd is.

CREATURE SLAUGHTER DOME:
Na de installatie kun je The Dome vinden door met een Fast Travel Station naar de ‘Wildlife 
Exploitation Preserve’ te reizen. Als je eenmaal in dit gebied bent, ga je naar de oostelijke 
grens van de kaart en open je de aanvullende content via een deur die naar de ‘Natural 
Selection Annex’ leidt.
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COLLECTOR’S EDITION:
Als de content van de Collector’s Edition geïnstalleerd is, kun je de Contraband Sky 
Rocket Grenade vinden in je inventaris. Hetzelfde geldt voor het hoofd en de skin voor je 
personage. Je kunt het hoofd en de skin ontgrendelen door ze te activeren in de inventaris, 
en je kunt ze in gebruik nemen met behulp van een willekeurige Quick Change Machine in 
de game.

PREMIER CLUB:
Als je Premier Club geïnstalleerd hebt, kun je de Gearbox-wapens en de Vault Hunter’s 
Relic vinden in je inventaris. De Golden Key die je ontvangt kan gebruikt worden om de 
Mysterious Chest te openen in het gebouw met het Fast Travel Station in Sanctuary. 
Premier Club geeft je ook toegang tot een nieuw personage. Je kunt de Mechromancer 
kiezen in het personagekeuzemenu als je een nieuw spel begint.

PSYCHO PACK:
Als je de aanvullende content geïnstalleerd hebt, kun je de Psycho kiezen in het 
personagekeuzemenu wanneer je een nieuw spel begint.

ULTIMATE VAULT HUNTER UPGRADE PACK 1:
Als deze aanvullende content geïnstalleerd is, wordt het maximale level verhoogt met 11 
levels. Spelers die True Vault Hunter Mode voltooid hebben, krijgen toegang tot Ultimate 
Vault Hunter Mode als ze het personage selecteren waarmee ze True Vault Hunter Mode 
hebben voltooid en vervolgens Ultimate Vault Hunter Mode kiezen.

ULTIMATE VAULT HUNTER UPGRADE PACK 2:
Als deze aanvullende content geïnstalleerd is, wordt het maximale level verhoogt met 11 
levels. Ook krijg je met deze DLC toegang tot een nieuwe kaart: kies ‘Digistruct Peak’ in 
een willekeurig Fast Travel Station.

CAPTAIN SCARLETT AND HER PIRATE’S BOOTY
Als je Pirate’s Booty geïnstalleerd hebt, kun je naar een willekeurig Fast Travel Station in 
de game gaan. Van daaruit kun je naar ‘Oasis’ reizen om met de aanvullende content te 
beginnen.

MR. TORGUE’S CAMPAIGN OF CARNAGE:
Na het installeren van Campaign of Carnage gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘Badass Crater of Badassitude’ te gaan en de aanvullende content te beginnen. 
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SIR HAMMERLOCK’S BIG GAME HUNT:
Na het installeren van Big Game Hunt gebruik je een Fast Travel Station om naar ‘Hunter’s 
Grotto’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

TINY TINA’S ASSAULT ON DRAGON KEEP:
Na het installeren van Assault on Dragon Keep gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘Unassuming Docks’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADHUNTER 1: BLOODY HARVEST:
Na het installeren van Bloody Harvest gebruik je een Fast Travel Station om naar ‘Hallowed 
Hollow’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADHUNTER 2: WATTLE GOBBLER:
Na het installeren van Wattle Gobbler gebruik je een Fast Travel Station om naar ‘Gluttony 
Gulch’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADHUNTER 3: MERCENARY DAY:
Na het installeren van Mercenary Day gebruik je een Fast Travel Station om naar ‘Marcus’s 
Mercenary Shop’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADHUNTER 4: WEDDING DAY MASSACRE:
Na het installeren van Wedding Day Massacre gebruik je een Fast Travel Station om naar 
‘Rotgut Distillery’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADHUNTER 5: SON OF CRAWMERAX:
Na het installeren van Son of Crawmerax gebruik je een Fast Travel Station om naar ‘Wam 
Bam Island’ te gaan en de aanvullende content te beginnen.

HEADS AND SKINS PACKS 1-3:
Als je de individuele hoofd- en skinpacks geïnstalleerd heb, kun je de aanvullende content 
vinden bij elke Quick Change Machine in de game.

AANVULLENDE CONTENT VAN BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL INSTALLEREN

Voer de Borderlands Triple Pack Add-On Content Disc in. Ga naar de disk in je XMB en druk 
op X op de PS3-controller om een lijst te openen van de beschikbare installatiepakketten. 
Je moet eerst het patch-pakket installeren voor je de rest van de content kunt 
openen. De patch is het eerste installatiepakket in de lijst op de Add-On Installation Disc. 
Selecteer het pakket met aanvullende content dat je wilt installeren en druk op X om 
de installatie te beginnen. Wacht tot de voortgangsbalk gevuld is. Herhaal dit voor ieder 
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pakket dat je wilt installeren. Als de installatie is voltooid, verwijder je de disk en voer je de 
Borderlands Triple Pack Gameplay Disc in om de game te spelen.

OPMERKING: Het is raadzaam om de volgende levels of hoger te zijn voor je aan deze  
DLC begint:  
Level 24 voor The Holodome Onslaught 
Level 30 voor Claptastic Voyage

De Borderlands Triple Pack Add-On Installation Disc voegt content toe aan je nieuwe of 
lopende avontuur in Borderlands: The Pre-Sequel. Als je Borderlands: The Pre-Sequel 
opstart, krijg je een bericht te zien waarin staat dat je de aanvullende content hebt 
geïnstalleerd. De onderstaande lijst beschrijft waar je de verschillende aanvullende content 
kunt vinden als deze geïnstalleerd is.

SHOCK DROP SLAUGHTER PIT
Na de installatie kun je The Shock Drop Slaughter Pit vinden door met een Fast Travel 
Station naar ‘Outlands Canyon’ te reizen. Als je eenmaal in dit gebied bent, ga je naar de 
noordelijke grens van de kaart en open je de aanvullende content via een deur die naar de 
‘Abandoned Training Facility’ leidt.

“HANDSOME JACK” PACK
Als je de aanvullende content geïnstalleerd hebt, kun je de Handsome Jack Doppelganger 
kiezen in het personagekeuzemenu wanneer je een nieuw spel begint.

UVHUP & THE HOLODOME ONSLAUGHT 
Als deze aanvullende content geïnstalleerd is, wordt het maximale level verhoogt met 10 
levels. Om het nieuwe gebied in Borderlands: The Pre-Sequel te vinden, ga je naar een 
willekeurig Fast Travel Station in de game. Van daaruit kun je naar ‘The Holodome’ reizen 
om de nieuwe kaart uit de aanvullende content te bezoeken.

LADY HAMMERLOCK PACK
Als je de aanvullende content geïnstalleerd hebt, kun je de Lady Hammerlock kiezen in het 
personagekeuzemenu wanneer je een nieuw spel begint.

CLAPTASTIC VOYAGE & UVHUP2
Na het installeren van Claptastic Voyage & UVHUP2 gebruik je een Fast Travel Station om 
naar ‘Deck 13 1/2’ te gaan en de aanvullende content te beginnen. Bovendien wordt het 
maximale level verhoogd met 10 levels.
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BEPERKTE GARANTIE OP SOFTWARE EN 
LICENTIEOVEREENKOMST

Deze beperkte garantie op de software en licentieovereenkomst (deze “Overeenkomst”) kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De actuele versie wordt geplaatst op www.
take2games.com/eula. Als je deze Software blijft gebruiken nadat een herziene Overeenkomst is gepubliceerd, geef je aan akkoord te gaan met de gewijzigde bepalingen
DE “SOFTWARE” OMVAT ALLE SOFTWARE BIJ DEZE OVEREENKOMST, DE BEGELEIDENDE HANDLEIDING(EN), VERPAKKING, ANDERE GESCHREVEN BESTANDEN, 
ELEKTRONISCHE OF ONLINEMATERIALEN OF -DOCUMENTATIE, EN ENIGE EN ALLE KOPIEËN VAN DEZE SOFTWARE EN DE MATERIALEN.
DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE AAN JE VERSTREKT EN NIET AAN JE VERKOCHT. DOOR DE SOFTWARE EN ENIG ANDER MATERIAAL BIJ DE SOFTWARE TE OPENEN, 
DOWNLOADEN INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST MET TAKE-TWO INTERACTIVE 
SOFTWARE, INC. (“LICENTIEGEVER”), ALSMEDE HET PRIVACYBELEID OP www.take2games.com/privacy EN DE SERVICEVOORWAARDEN OP www.take2games.com/legal.
LEES DEZE OVEREENKOMST GOED DOOR. ALS JE DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, MAG JE DE SOFTWARE NIET OPENEN, INSTALLEREN, 
KOPIËREN OF GEBRUIKEN.
LICENTIE
Conform deze Overeenkomst en haar bepalingen verleent Licentiegever je hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en onherroepelijke recht en de niet-exclusieve, 
niet-overdraagbare, beperkte en onherroepelijke licentie om één exemplaar van de Software te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de game op één 
Gameplatform (zoals een computer, mobiel apparaat of gameconsole), tenzij anders is vastgelegd in de documentatie van de Software. Je licentierechten zijn onderworpen 
aan je naleving van deze Overeenkomst. De looptijd van je licentie onder deze Overeenkomst gaat in op de dag dat je de Software installeert of anderszins gebruikt, en loopt af 
op de dag dat je afstand doet van de Software of, als dit eerder is, op de dag dat de Licentiegever deze Overeenkomst beëindigt (zie hieronder).
De Software wordt aan jou in licentie gegeven, niet verkocht, en je erkent hierbij dat er geen aanspraak of eigendomsrecht op de Software wordt overgedragen of toegekend 
en dat deze Overeenkomst niet moet worden opgevat als de verkoop van enig recht op de Software. Licentiegever behoudt alle rechten op en belangen in de Software, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, titels, computercodes, audiovisuele 
effecten, thema’s, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, omgevingen, illustraties, geluidseffecten, muzikale werken en morele rechten. De Software wordt 
beschermd door de wetgeving van de Verenigde Staten op het gebied van auteursrecht en handelsmerken en wereldwijd door toepasselijke wetgeving en door wereldwijde 
verdragen. Het is niet toegestaan de Software te kopiëren, vermenigvuldigen of distribueren, op enige wijze of op enig medium, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedereen die de Software geheel of gedeeltelijk, op enige wijze of op enig medium, kopieert, vermenigvuldigt of distribueert, 
schendt willens en wetens de auteursrechtwetten en kan civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd in de Verenigde Staten of eigen land. Overtredingen van het Amerikaanse 
auteursrecht kunnen worden bestraft met boetes van maximaal US$ 150.000 per overtreding. De Software bevat in licentie verstrekt materiaal en ook de licentiegevers van 
Licentiegever kunnen aanspraak maken op hun rechten in het geval van schending van deze Overeenkomst. Alle rechten die in deze Overeenkomst niet nadrukkelijk aan jou 
worden verleend, blijven voorbehouden aan Licentiegever.
VOORWAARDEN VAN DE LICENTIE
Je stemt ermee in het volgende niet te doen:
de Software commercieel exploiteren;
de Software, of kopieën van de Software, distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren of anderszins overdragen of toewijzen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Licentiegever, of zoals uiteengezet in deze Overeenkomst;
een kopie maken van de Software of van enig deel van de Software (anders dan hierin uiteengezet);
een kopie van deze Software beschikbaar stellen via een netwerk voor het gebruik of het downloaden ervan door meerdere gebruikers;
behalve waar dit door de Software of in deze Overeenkomst expliciet anders wordt aangegeven, de Software gebruiken of installeren (of anderen hiertoe toestemming verlenen) 
op een netwerk, voor online gebruik, of op meer dan één computer of game-eenheid tegelijkertijd;
de Software kopiëren naar een vaste schijf of ander opslagapparaat ter omzeiling van de vereiste dat de Software wordt uitgevoerd vanaf de meegeleverde cd-rom of dvd-rom 
(dit verbod is niet van toepassing op kopieën, geheel of gedeeltelijk, die door de Software tijdens de installatie zelf zijn gemaakt om de prestaties te verbeteren);
de Software gebruiken op of kopiëren naar een centrum of een andere commerciële locatie voor het spelen van games, met dien verstande dat Licentiegever je een aparte 
licentieovereenkomst kan aanbieden voor het beschikbaar stellen van de Software voor commercieel gebruik;
de Software geheel of gedeeltelijk reverse-engineeren, decompileren, demonteren, weergeven, vertonen, afgeleide werken vervaardigen op basis van de gehele of gedeeltelijke 
Software, of de Software anderszins geheel of gedeeltelijk wijzigen;
kennisgevingen betreffende eigendomsrechten, merken of labels die zich op of in de Software bevinden, verwijderen of wijzigen;
een andere gebruiker beperken of belemmeren bij het gebruik en genot van onlinefuncties van de Software;
vals spelen of gebruikmaken van een onrechtmatige robot, spider of ander programma in verband met enige onlinefuncties van de Software;
enige voorwaarden, beleidslijnen, licenties of gedragscode voor onlinefuncties van de Software schenden; of
de Software vervoeren, exporteren of herexporteren (direct of indirect) naar enig land dat dergelijke Software niet mag ontvangen volgens Amerikaanse exportwetten of 
regelgeving of Amerikaanse economische sancties, of op andere wijze dergelijke wetten of regelgeving of de wetten van het land waarin de Software is verkregen, schenden, 
hetgeen regelmatig kan worden aangepast.
TOEGANG TOT SPECIALE FUNCTIES EN/OF ANDERE DIENSTEN, INCLUSIEF DIGITALE KOPIEËN: download van de Software, gebruik van een unieke code, registratie 
van de Software, lidmaatschap van diensten van derden en/of lidmaatschap van een dienst van de Licentiegever (inclusief acceptatie van de bijbehorende voorwaarden en 
beleidsbepalingen) zijn mogelijk vereist om de Software te activeren, toegang te krijgen tot digitale exemplaren van de Software, of bepaalde vrij te spelen, downloadbare, 
online- of andere speciale content, diensten en/of functies (gezamenlijk de “Speciale functies”) te openen. Toegang tot Speciale functies is beperkt tot één Gebruikersaccount 
(zoals hieronder gedefinieerd) per code. Het is niet toegestaan om de toegang tot Speciale functies over te dragen, te verkopen, in lease te verstrekken, te verhuren, om te 
wisselen naar omwisselbare virtuele munten of opnieuw te laten registreren door een andere gebruiker, tenzij dit expliciet wordt vermeld. In geval van conflict met andere 
bepalingen in deze Overeenkomst zijn de voorwaarden in deze paragraaf bindend.
OVERDRACHT VAN LICENTIE VOOR EXEMPLAAR OP SCHIJF: je hebt het recht het volledige fysieke exemplaar van de Software en begeleidende documentatie blijvend 
over te dragen aan een andere persoon, zolang je geen kopieën behoudt (met inbegrip van archiverings- en reservekopieën) van de Software, begeleidende documentatie of enig 
deel of enige component van de Software en de begeleidende documentatie, en zolang de ontvanger instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst. Voor de overdracht 
van de licentie voor een exemplaar op schijf moet je mogelijk specifieke stappen ondernemen, zoals uiteengezet in de documentatie bij de Software. Het is niet toegestaan om 
virtuele munten over te dragen, te verkopen, in lease te geven, te verhuren of om te wisselen naar omwisselbare virtuele munten of virtuele items, tenzij zoals nadrukkelijk is 
uiteengezet in deze Overeenkomst of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Speciale functies, inclusief content die uitsluitend beschikbaar is met een 
code voor één gebruiker, mogen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen aan een andere persoon. Het is mogelijk dat Speciale functies niet meer functioneren als de 
oorspronkelijke installatie van de Software is verwijderd of het exemplaar op schijf niet meer beschikbaar is voor de gebruiker. De Software is alleen bestemd voor privégebruik. 
ONVERMINDERD HET VOORAFGAANDE IS HET NIET TOEGESTAAN PRE-RELEASEVERSIES VAN DE SOFTWARE OVER TE DRAGEN.
TECHNISCHE BEVEILIGING: de Software kan zijn voorzien van maatregelen die de toegang tot de Software controleren, de toegang tot bepaalde functies of content controleren, 
het maken van onrechtmatige kopieën verhinderen of anderszins proberen te voorkomen dat iemand de beperkte rechten en licenties overschrijdt die worden toegekend onder 
de Overeenkomst. Dergelijke maatregelen kunnen de integratie van licentiebeheer, productactivering en andere beveiligingstechnologie in de Software alsmede het bewaking 
van het gebruik omvatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tijd, datum, toegang of andere controlesystemen, tellers, serienummers en/of beveiligingsapparaten die 
zijn ontworpen om het onrechtmatig openen, gebruiken en kopiëren van de Software of enig deel of enige component hiervan te voorkomen, waaronder schendingen van deze 
Overeenkomst. Licentiegever behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Software op elk gewenst moment te bewaken. Het is niet toegestaan dergelijke maatregelen voor 
toegangscontrole te belemmeren of om te proberen dergelijke beveiligingsfuncties uit te schakelen of te omzeilen. Als je de technische beveiligingsmaatregelen uitschakelt of 
anderszins omzeilt, functioneert de Software niet correct. Als de Software toegang geeft tot Speciale functies, mag per keer slechts één exemplaar van de Software deze functies 
benaderen. Mogelijk zijn aanvullende bepalingen van toepassing en moet je je registreren om toegang te krijgen tot de online services en om Software-updates en patches te 
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downloaden. Alleen Software met een geldige licentie kan worden gebruikt voor het gebruik van onlineservices, waaronder het downloaden van updates en patches. Tenzij 
zoals anderszins is verboden volgens toepasselijke wetgeving, kan Licentiegever de onder deze Overeenkomst verstrekte licentie en de toegang tot de Software op elk gewenst 
moment zonder opgave van reden beperken, opschorten of beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gerelateerde services en producten.
DOOR DE GEBRUIKER GEMAAKTE INHOUD: met de Software kun je mogelijk inhoud maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een plattegrond, een scenario, een 
screenshot, een auto-ontwerp, een voorwerp of een video van je gameplay. In ruil voor het gebruik van de Software, en voor zover je bijdragen via gebruik van de Software 
aanleiding geven tot enig auteursrechtelijk belang, verleen je hierbij aan Licentiegever een exclusief, permanent, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en in sublicentie 
te geven wereldwijd recht op en een exclusieve, permanente, onherroepelijke, volledig overdraagbare en in sublicentie te geven wereldwijde licentie voor het gebruik van 
je bijdragen op enige wijze en voor enig doeleinde met betrekking tot de Software en verwante zaken en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om je 
bijdragen te reproduceren, te vermenigvuldigen, aan te passen, te wijzigen, uit te voeren, te vertonen, te publiceren, uit te zenden, te verzenden of anderszins te communiceren 
aan het publiek op enige bekende of nog onbekende wijze, en te distribueren zonder enige voorafgaande kennisgeving of vergoeding aan jou van enige aard voor de volledige 
duur van de bescherming die wordt toegekend aan intellectuele-eigendomsrechten door toepasselijke wetten en internationale verdragen. Je doet hierbij afstand van enige 
morele rechten op auteurschap, publicatie, reputatie of toeschrijving met betrekking tot het gebruik en de beschikking van Licentiegever of andere spelers van dergelijke zaken 
in relatie met de Software en verwante goederen en diensten onder de toepasselijke wetten. Deze aan Licentiegever verleende licentie en de bovengenoemde verklaring van 
afstand van enige toepasselijke morele rechten blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
INTERNETVERBINDING: mogelijk heb je een internetverbinding nodig om onlinefuncties te benaderen, de Software te verifiëren of andere functies uit te voeren.
GEBRUIKERSACCOUNTS: voor het gebruik van de Software of een softwareonderdeel of voor de correcte werking van de Software moet je mogelijk een geldige en actieve 
gebruikersaccount voor een onlineservice hebben en onderhouden, zoals een gameplatform van derden of een account voor een sociaal netwerk (“Account van derden”), of een 
account bij Licentiegever of een dochteronderneming van Licentiegever, zoals is uiteengezet in de documentatie bij de Software. Als je dergelijke accounts niet hebt, werken 
bepaalde functies van de Software geheel of gedeeltelijk niet, of niet meer, correct. Voor de Software moet je mogelijk ook een Softwarespecifiek gebruikersaccount maken bij 
Licentiegever of een dochteronderneming van Licentiegever (“Gebruikersaccount”) om de Software en de functionaliteit en onderdelen te openen. De aanmeldingsgegevens 
van je Gebruikersaccount kunnen worden gekoppeld aan een Account van derden. Je bet verantwoordelijk voor alle gebruik en de beveiliging van je Gebruikersaccounts en 
Accounts van derden die je gebruikt om de Software te benaderen en gebruiken.
Virtuele munten en Virtuele items
Als je met de Software door te spelen een gebruikslicentie voor Virtuele munten en Virtuele items kunt aanschaffen en/of verdienen, gelden de volgende voorwaarden.
VIRTUELE MUNTEN EN VIRTUELE ITEMS: met de Software kunnen gebruikers (i) fictieve virtuele munten gebruiken als exclusief ruilmiddel  binnen de Software (“Virtuele 
munten” of “VM’s”) en (ii) toegang krijgen tot virtuele items (en bepaalde beperkte  gebruiksrechten) binnen de Software (“Virtuele items” of “VI’s”). Ongeacht de gebruikte 
terminologie vertegenwoordigen VM’s en VI’s een beperkt licentierecht dat onder deze Overeenkomst valt. Conform de voorwaarden en jouw naleving van deze Overeenkomst 
verleent Licentiegever je het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie verstrekbare, beperkte recht en de niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie 
verstrekbare, beperkte licentie om exclusief binnen de Software door jou verkregen VM’s en VI’s te gebruiken voor je persoonlijke, niet-commerciële gameplay. Tenzij zoals 
anderszins is verboden volgens toepasselijk recht, worden de door jou verkregen VM’s en VI’s in licentie aan je verstrekt. Je stemt ermee in dat onder deze Overeenkomst 
geen aanspraak of eigendomsrecht op VM’s of VI’s wordt overgedragen of toegewezen. Deze Overeenkomst dient niet te worden geïnterpreteerd als verkoop van enige 
rechten op VM’s en VI’s.
VM’s en VI’s hebben geen equivalente waarde in echte valuta’s en fungeren niet als vervanging voor echte valuta’s. Je erkent en stemt ermee in dat Licentiegever op elk 
gewenst moment maatregelen kan herzien of nemen die van invloed zijn op de waargenomen waarde of de aanschafprijs van VM’s en/of VI’s, tenzij zoals verboden is volgens 
toepasselijke wetgeving. Als je VM’s en VI’s niet gebruikt, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht, met dien verstande echter dat de onder deze Overeenkomst 
verleende licentie voor VM’s en VI’s wordt beëindigd overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst en de documentatie bij de Software wanneer Licentiegever de 
Software stopzet of deze Overeenkomst op andere wijze wordt beëindigd. Licentiegever behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om kosten in rekening  te brengen voor 
het recht op toegang tot of gebruik van VM’s of VI’s en/of met of zonder kosten VM’s of VI’s kan distribueren.
VIRTUELE MUNTEN EN VIRTUELE ITEMS VERDIENEN EN AANSCHAFFEN: je hebt de mogelijkheid om VM’s aan te schaffen of bij Licentiegever te verdienen voor de voltooiing 
van bepaalde activiteiten of prestaties in de Software. Licentiegever kan bijvoorbeeld VM’s of VI’s verstrekken nadat je een activiteit in de game hebt voltooid, zoals het bereiken 
van een nieuw level, het voltooien van een taak of het maken van gebruikerscontent. Nadat je VM’s en/of VI’s hebt verkregen, worden ze bijgeschreven op je Gebruikersaccount. 
Je kunt VM’s en VI’s alleen aanschaffen binnen de Software of via een platform waaraan een webwinkel van derden, een Application Store of een andere door Licentiegever 
geautoriseerde winkel deelneemt (gezamenlijk “Softwarewinkel” genoemd in deze Overeenkomst). Het aanschaf en gebruik van items of munten via een Softwarewinkel 
zijn gebonden aan de toepasselijke documenten van de Softwarewinkel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst. Deze 
onlineservice is in sublicentie aan je verstrekt door de Softwarewinkel. Licentiegever kan kortingen of speciale acties aanbieden bij de aanschaf van VM’s. Dergelijke kortingen 
en speciale acties kunnen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet door Licentiegever. Nadat je een geautoriseerde aankoop van VV in 
een Application Store hebt voltooid, wordt het bedrag van aangeschafte VM’s bijgeschreven op je Gebruikersaccount. Licentiegever zal een maximumbedrag vaststellen dat 
je per transactie en/of dag mag besteden voor de aanschaf van VM’s. Dit bedrag kan variëren afhankelijke van de aanverwante Software. Licentiegever kan naar eigen inzicht 
aanvullende limieten instellen voor het VM-bedrag dat je kunt aanschaffen of gebruiken, hoe je VM’s kunt gebruiken en het maximale VM-saldo dat op je Gebruikersaccount 
kan worden bijgeschreven. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle VM-aankopen via je Gebruikersaccount, ongeacht of je deze al dan niet hebt geautoriseerd.
SALDOBEREKENING: je kunt je beschikbare VM’s en VI’s openen en bekijken in je Gebruikersaccount nadat je je hierbij hebt aangemeld. Licentiegever behoudt zich het 
recht voor om naar eigen inzicht alle berekeningen voor de beschikbare VM’s en VI’s in je Gebruikersaccount uit te voeren. Bovendien behoudt Licentiegever zich het recht 
voor, naar eigen inzicht, om te bepalen hoeveel VM’s op welke manier worden bij- en afgeschreven van je Gebruikersaccount in verband met je aanschaf van VM’s of voor 
andere doeleinden. Hoewel Licentiegever ernaar streeft om dergelijke berekeningen op een consistente, redelijke basis uit te voeren, erken je hierbij en stem je ermee in 
dat de beslissing van Licentiegever over de beschikbare VM’s en VI’s in je Gebruikersaccount definitief is, tenzij je aan Licentiegever documentatie kunt overleggen dat deze 
berekening doelbewust onjuist was of is.
GEBRUIK VAN VIRTUELE MUNTEN EN VIRTUELE ITEMS: alle aangeschafte Virtuele munten en/of Virtuele items in de game kunnen door spelers gedurende de gameplay 
worden verbruikt of verloren overeenkomstig de gameregels die van toepassing zijn op munten en items. Deze regels kunnen variëren afhankelijk van de aanverwante Software. 
VM’s en VI’s kunnen alleen binnen de Software worden gebruikt en Licentiegever kan naar eigen inzicht het gebruik van VM’s en VI’s tot één game beperken. De geautoriseerde 
toepassingen en doeleinden van VM’s en VI’s kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. Je beschikbare VM’s en/of VI’s zoals weergegeven in je Gebruikersaccount 
worden telkens verlaagd wanneer je VM’s en/of VI’s binnen de Software gebruikt. Als je VM’s en/of VI’s gebruikt, verzoek je erom dat deze worden afgeschreven van je 
beschikbare saldo in je Gebruikersaccount. Je moet over voldoende beschikbare VM’s en/of VI’s in je Gebruikersaccount hebben om een transactie binnen de Software te 
voltooien. VM’s en/of VI’s in je Gebruikersaccount kunnen zonder kennisgeving worden verminderd zodra bepaalde gebeurtenissen in plaats van je gebruik van de Software 
plaatsvinden: Je kunt bijvoorbeeld VM’s of VI’s verliezen als je een game hebt verloren of je personage sterft. Je bent verantwoordelijk voor alle gebruik van VM’s en/of VI’s via 
je Gebruikersaccount, ongeacht of je dit hebt geautoriseerd. Je dient Licentiegever direct op de hoogte te stellen wanneer je ontdekt dat VM’s en/of VI’s zonder je toestemming 
zijn gebruikt via je Gebruikersaccount door een ondersteuningsverzoek in te dienen bij www.take2games.com/support.
NIET INWISSELBAAR: VM’s en VI’s kunnen alleen worden ingewisseld voor items en diensten in de game. Je mag VM’s of VI’s niet verkopen, in lease of licentie verstrekken 
of verhuren en je kunt deze niet  omwisselen in omwisselbare VM’s. VM’s en VI’s kunnen alleen worden omgewisseld voor items of diensten in de game, dus niet voor geld, 
iets van geldelijke waarde of andere items van Licentiegever of enige andere persoon op enig moment, behalve zoals nadrukkelijk in deze Overeenkomst is beschreven of 
anderszins vereist is volgens toepasselijke wetgeving. VM’s en VI’s hebben geen contante waarde. Licentiegever of enige andere persoon of entiteit is niet verplicht om je VM’s 
of VI’s in te wisselen voor iets van waarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, echte valuta’s.
GEEN TERUGBETALING: alle aankopen van VM’s en VI’s zijn definitief en in geen geval kunnen dergelijke aankopen worden terugbetaald, overgedragen of omgewisseld. 
Tenzij zoals verboden is volgens toepasselijke wetgeving, heeft Licentiegever het volste recht om deze VM’s en/of VI’s te beheren, te reguleren, te controleren, te wijzigen, 
op te schorten en/of te elimineren wanneer Licentiegever dit naar eigen inzicht gepast acht. Licentiegever is niet aansprakelijk jegens jou of iemand anders wegens het 
uitoefenen van dergelijke rechten.
GEEN OVERDRACHTEN: het is ten strengste verboden om VM’s of VI’s over te brengen naar, te verhandelen met, te verkopen aan of uit te wisselen met iemand, behalve tijdens 
de gameplay via de Software zoals nadrukkelijk is toegestaan door Licentiegever (“Ongeautoriseerde transacties”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers van de 
Software. Dergelijke handelingen worden derhalve ook niet goedgekeurd door Licentiegever. Licentiegever behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om je Gebruikersaccount 
en je VM’s en VI’s te beëindigen, op te schorten of te wijzigen en deze Overeenkomst te beëindigen als je je schuldig maakt aan, helpt bij of verzoekt om Ongeautoriseerde 
transacties. Alle gebruikers die deelnemen aan dergelijke activiteiten, doen dit op eigen risico en stemmen hierbij ermee in om Licentiegever en de partners, licentiegevers, 
dochterondernemingen, contractanten, managers, directeuren, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren en behoeden voor alle schade, verliezen en onkosten die direct 
of indirect voortvloeien uit dergelijke acties. Je erkent dat Licentiegever de toepasselijke app-store erom kan verzoeken om elke Ongeautoriseerde transactie te stoppen, op te 
schorten, te beëindigen, buiten gebruik te stellen of terug te draaien, ongeacht wanneer deze Ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden (of zal plaatsvinden) wanneer 
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Licentiegever vermoedens of bewijs heeft van fraude, schendingen van deze Overeenkomst, schendingen van toepasselijke wet- of regelgeving, of een doelbewuste handeling 
die erop is gericht om de werking van de Software belemmert of anderszins het effect heeft of kan hebben dat de werking van de Software op enigerlei wijze wordt belemmerd. 
Als we van mening zijn of reden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan een Ongeautoriseerde transactie, stem je bovendien ermee in dat Licentiegever 
naar eigen inzicht je toegang tot beschikbare VM’s en VI’ s in je Gebruikersaccount kan beperken of je Gebruikersaccount en je rechten op enige VM’s, VI’s en andere items in 
verband met je Gebruikersaccount kan beëindigen of opschorten.
LOCATIE: VM’s zijn alleen beschikbaar voor klanten op bepaalde locaties. Je kunt VM’s niet aanschaffen of gebruiken als je je niet op een goedgekeurde locatie bevindt.
VOORWAARDEN VOOR SOFTWAREWINKEL
Deze Overeenkomst en de levering van de Software via een Softwarewinkel (waaronder de aanschaf van VM’s of VI’s) valt onder de aanvullende voorwaarden die zijn uiteengezet 
op of in of worden vereist door de toepasselijke Softwarewinkel. Al deze toepasselijke voorwaarden zijn bij verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Licentiegever is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou voor enige kredietbank- of bankgerelateerde kosten of andere kosten of heffingen in verband met je aankooptransacties binnen 
de Software of via een Softwarewinkel. Al deze transacties worden beheerd door de Softwarewinkel, niet Licentiegever. Licentiegever doet nadrukkelijke afstand van alle 
aansprakelijkheid voor al deze transacties en je stemt ermee in dat je enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot alle transacties bij of via de Softwarewinkel is.
Deze Overeenkomst geldt alleen tussen jou en Licentiegever, en niet met een Softwarewinkel. Je erkent dat de Softwarewinkel niet verplicht is om je onderhouds- of 
ondersteuningsdiensten te leveren in verband met de Software. Onverminderd het voorgaande en voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, heeft de Softwarewinkel 
geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Software. Elke vordering rond de Software in verband met productaansprakelijkheid, het onvermogen om 
toepasselijke wettelijke of juridische vereisten na te leven, vorderingen onder consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving, of inbreuk op intellectuele eigendom  vallen 
onder deze Overeenkomst. De Softwarewinkel is niet verantwoordelijk voor dergelijke vorderingen. Je moet je houden aan de servicevoorwaarden en andere toepasselijke regels 
of beleidslijnen van de Softwarewinkel. De licentie voor de Software is een niet-overdraagbare licentie om de Software alleen te gebruiken op een toepasselijk apparaat dat je 
bezit of beheert. Je verklaart dat je niet woont in een land of andere geografische regio waartegen de VS een embargo heeft ingesteld, of dat je voorkomt op de lijst Specially 
Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of op de lijst Commerce Denied Person of de lijst met entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel. 
De Softwarewinkel is een derde begunstigde voor deze Overeenkomst en kan deze Overeenkomst bij je afdwingen.
VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
Door de Software te installeren en te gebruiken, stem je in met de bepalingen voor het verzamelen en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in deze paragraaf en het 
privacybeleid van Licentiegever, inclusief (waar van toepassing) (i) overdracht van persoonsgegevens en andere informatie aan Licentiegever, dochterondernemingen, leveranciers 
en zakenpartners en naar bepaalde andere derden, zoals overheidsautoriteiten, in de VS en andere landen buiten Europa of je thuisland, waaronder landen met lagere standaarden 
op het gebied van privacybescherming; (ii) de openbare weergave van je gegevens zoals de identificatie van je zelfgemaakte inhoud of de weergave van je scores, klassering, 
prestaties en andere gamegegevens op websites en andere platforms; (iii) het delen van je gameplaygegevens met hardwareproducenten, platformhosts en marketingpartners 
van Licentiegever; en (iv) andere toepassingen en openbaarmakingen van je persoonsgegevens of andere informatie die is vermeld in het voornoemde privacybeleid, zoals dit 
van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Als je niet wilt dat je gegevens op deze wijze worden gedeeld, moet je de Software niet gebruiken.
Voor de doeleinden van alle kwesties op het gebied van gegevensprivacy, inclusief de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht van je persoonsgegevens 
en andere gegevens, heeft het privacybeleid op www.take2games.com/privacy, zoals dit regelmatig wordt gewijzigd, voorrang op enige andere verklaring in deze overeenkomst.
GARANTIE
BEPERKTE GARANTIE: Licentiegever garandeert je (als je de eerste en oorspronkelijke koper van de Software bent, maar niet als je het exemplaar op schijf van de Software en 
de begeleide documentatie hebt verkregen als overdracht van de oorspronkelijke koper) dat het originele opslagmedium met de Software bij normaal gebruik en onderhoud vrij 
is van defecten in materiaal of werking tot negentig (90) dagen na de aanschafdatum. Licentiegever garandeert je dat deze Software compatibel is met een personal computer 
die voldoet aan de minimale systeemvereisten die worden aangegeven in de documentatie van de Software, of dat de Software door de producent van de game-eenheid is 
gecertificeerd als compatibel met de game-eenheid waarvoor de Software is gepubliceerd. Vanwege variaties in hardware, software, internetverbindingen en individueel gebruik 
staat Licentiegever echter niet garant voor de prestaties van deze Software op jouw specifieke computer of game-eenheid. Licentiegever geeft geen garantie dat je de software 
ongestoord kunt gebruiken, dat de Software voldoet aan je vereisten, dat de werking van de software ononderbroken en zonder fouten zal zijn, dat de Software compatibel is 
met software of hardware van derden of dat eventuele gebreken in de software zullen worden gecorrigeerd. Geen enkele mondelinge of schriftelijke mededeling die wordt 
gedaan door Licentiegever of enige geautoriseerde vertegenwoordiger, kan worden opgevat als een garantie. Omdat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van 
impliciete garanties of de beperking van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toestaan, zijn sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen 
mogelijk niet op jou van toepassing.
Als je tijdens de garantieperiode om enige reden een defect vindt in het opslagmedium of de Software, stemt Licentiegever ermee in alle Software die tijdens de garantieperiode 
defect blijkt te zijn, kosteloos te vervangen zolang de Software nog wordt geproduceerd door Licentiegever. Als de Software niet langer beschikbaar is, behoudt Licentiegever het 
recht de Software te vervangen door Software van gelijke of grotere waarde. Deze garantie is beperkt tot het opslagmedium en de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd 
door Licentiegever, en geldt niet voor normale slijtage. Deze garantie is niet van toepassing en is nietig als het defect voortvloeit uit verkeerd gebruik, slechte behandeling of 
nalatigheid. Impliciete garanties die bij wet zijn voorgeschreven, worden uitdrukkelijk beperkt tot voornoemde periode van 90 dagen.
Met uitzondering van wat hierboven is uiteengezet, treedt deze garantie in plaats van alle andere garanties, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip 
van enige andere garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Geen enkele andere verklaring of garantie van welke aard dan ook zal 
bindend zijn voor Licentiegever.
Als je de Software volgens de hierboven beschreven beperkte garantie retourneert, stuur de originele Software dan alleen naar het onderstaande adres van Licentiegever. Vermeld 
je naam en retouradres, voeg een kopie bij van je gedateerde aankoopbewijs en beschrijf kort het defect en het systeem waarop je de Software uitvoert.
VRIJWARING
Je gaat ermee akkoord Licentiegever en de partners, licentiegevers, dochterondernemingen, contractanten, managers, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers van 
Licentiegever te vrijwaren, te behoeden en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen en kosten die direct of indirect voortvloeien uit alles wat je doet of verzuimt te doen 
bij het gebruik van de Software conform de bepalingen van de Overeenkomst.
IN GEEN GEVAL IS LICENTIEGEVER AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EIGENDOM, GEBRUIK OF STORING VAN 
DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GOODWILL, COMPUTERFOUTEN OF -STORING EN, VOOR ZOVER 
WETTELIJK IS TOEGESTAAN, SCHADE DOOR PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING OF SCHADELOOSSTELLING DOOR ENIGE OORZAAK 
OF ACTIE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE, VOORTVLOEIEND UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER 
NALATIGHEID), EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID 
VAN DERGELIJKE SCHADE. 
IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVER VOOR ALLE SCHADE (BEHALVE ALS DIT IS VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING) DE PRIJS 
OVERSCHRIJDEN DIE JE HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVER VOOR ENIGE EN ALLE VORDERINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST JEGENS JOU, ONGEACHT 
WELKE JURIDISCHE STAPPEN WORDEN ONDERNOMEN, HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN DIE JE AAN LICENTIEGEVER HEBT BETAALD VOOR DE VOORGAANDE TWAALF (12) 
MAANDEN VOOR ALLES WAT VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF, ALS DIT BEDRAG HOGER IS, US$ 200.
OMDAT IN SOMMIGE STATEN/LANDEN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES EN/OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF 
GEVOLGSCHADE, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID, FRAUDE OF MOEDWILLIG WANGEDRAG NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE 
BEPERKINGEN EN/OF UITSLUITINGEN OF ENIGE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DE BOVENSTAANDE VRIJWARING, MOGELIJK NIET OP JOU 
VAN TOEPASSING. ALS ENIGE BEPALING VAN DEZE GARANTIE IN STRIJD IS MET WETGEVING OP FEDERAAL, STAATS- OF GEMEENTELIJK NIVEAU EN NIET KAN WORDEN 
TOEGEPAST, BLIJVEN DE OVERIGE BEPALINGEN ONVERMINDERD VAN KRACHT. DEZE GARANTIE GEEFT JE SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN JE KUNT DAARNAAST 
ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
WE CONTROLEREN DE GEGEVENSSTROOM NAAR OF VAN ONS NETWERK EN ANDERE DELEN VAN INTERNET, DRAADLOZE NETWERKEN OF ANDERE NETWERKEN VAN 
DERDEN NIET EN KUNNEN DEZE GEGEVENSSTROOM OOK NIET CONTROLEREN. DEZE STROOM IS GROTENDEELS AFHANKELIJK VAN DE PRESTATIES VAN INTERNET EN 
DE DRAADLOZE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD OF GECONTROLEERD DOOR DERDEN. WANNEER DEZE DERDEN IETS DOEN OF NALATEN, KAN JE VERBINDING MET 
INTERNET, DRAADLOZE DIENSTEN OF DELEN HIERVAN SOMS WORDEN BELEMMERD OF ONDERBROKEN. WE GARANDEREN NIET DAT DERGELIJKE GEBEURTENISSEN ZICH 
NIET VOORDOEN. DIENOVEREENKOMSTIG DOEN WE AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET ALLES WAT DERDEN 
DOEN OF NALATEN WAARDOOR JE VERBINDING MET INTERNET, DRAADLOZE DIENSTEN OF DELEN HIERVAN OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN AANVERWANTE 
DIENSTEN EN PRODUCTEN WORDT BELEMMERD OF ONDERBROKEN.
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BEËINDIGING
De Overeenkomst is van kracht totdat deze door jou of door Licentiegever wordt beëindigd. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als Licentiegever stopt met het 
beheer van de Softwareservers (voor games die uitsluitend online worden geëxploiteerd, als Licentiegever besluit of van mening is dat je gebruik van de Software betrekking 
heeft of kan hebben op fraude of witwaspraktijken of een andere illegale activiteit of als je niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt 
tot, de bovenstaande licentievoorwaarden. Je kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door (i) Licentiegever te verzoeken om je Gebruikersaccount voor 
toegang tot of gebruik van de Software te beëindigen en verwijderen volgens de methode die in de servicevoorwaarden is beschreven, of (ii) alle exemplaren van de Software in 
jouw bezit, onder jouw toezicht of onder jouw beheer te vernietigen en/of verwijderen. Als je de Software verwijdert van het Gameplatform, worden niet de gegevens in verband 
met je Gebruikersaccount verwijderd, waaronder VM’s en VI’s in verband met je Gebruikersaccount. Als je de Software opnieuw installeert met hetzelfde Gebruikersaccount, 
heb je mogelijk nog altijd toegang tot de eerdere gegevens van je Gebruikersaccount, waaronder VM’s en VI’s in verband met je Gebruikersaccount. Behalve zoals anders 
verboden is volgens toepasselijke wetgeving, worden echter ook alle VM’s en/of VI’s in verband met je Gebruikersaccount verwijderd als je Gebruikersaccount wordt verwijderd 
wanneer deze Overeenkomst om enigerlei reden wordt beëindigd. Je kunt de Software of VM’s of VI’s in verband met je Gebruikersaccount dan niet meer gebruiken. Als deze 
Overeenkomst wordt beëindigd doordat je deze Overeenkomst hebt geschonden, verbiedt Licentiegever je om de Software opnieuw te registreren of openen. Wanneer de 
Overeenkomst wordt beëindigd, dien je het fysieke exemplaar van Software, aanverwante materialen en alle onderdelen in jouw bezit of onder jouw beheer permanent te 
vernietigen, waaronder alle clientservers, computers, game-eenheden of mobiele apparaten waarop de Software is geïnstalleerd. Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd, 
worden je gebruiksrechten voor de Software, waaronder VM’s en VI’s in verband met je Gebruikersaccount, direct beëindigd. Bovendien moet je alle gebruik van de Software 
staken. De beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op onze rechten of jouw verplichtingen onder deze Overeenkomst.
BEPERKTE RECHTEN AMERIKAANSE REGERING
De ontwikkeling van de Software en documentatie is uitsluitend gefinancierd met particuliere middelen en de Software en documentatie worden geleverd als “Commercial 
Computer Software” (commerciële computersoftware) of “Restricted Computer Software” (beperkte computersoftware). Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking 
door de Amerikaanse regering of een subcontractant van de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de 
bepalingen betreffende Rights in Technical Data and Computer Software (rechten op technische data en computersoftware) in DFARS 252.227-7013, of zoals uiteengezet in 
subparagraaf (c)(1) en (2) van de bepalingen betreffende Commercial Computer Software Restricted Rights (beperkte rechten op computersoftware) in FAR 52.227-19, voor 
zover van toepassing. De contractant/producent is de Licentiegever op de onderstaande locatie.
VERHAALSMOGELIJKHEDEN
Je stemt er hierbij mee in dat Licentiegever onherstelbare schade oploopt als niet specifiek wordt toegezien op de naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst. 
Derhalve stem je ermee in dat Licentiegever recht heeft, zonder borgstelling, andere waarborg of bewijs van schade, op een passende schadeloosstelling met betrekking tot 
deze Overeenkomst, waaronder tijdelijke en permanente wettelijke schadevergoeding, naast enige andere beschikbare verhaalsmogelijkheden.
BELASTINGEN EN ONKOSTEN
Je bent verantwoordelijk voor, dient de betaling te verrichten voor en zal Licentiegever en alle dochterondernemingen, managers, directeuren en medewerkers van 
Licentiegever vrijwaren en behoeden voor enigerlei belasting, accijns en heffing die door een overheidsinstelling wordt opgelegd in verband met de transacties zoals bedoeld 
in deze Overeenkomst, waaronder rente en boetes hierover (behalve belastingen over de netto-inkomsten van Licentiegever), ongeacht of deze kosten zijn opgenomen op 
een factuur die je op enig moment is toegestuurd door Licentiegever. Je dient kopieën van alle vrijstellingsverklaringen te overleggen aan Licentiegever als je recht hebt op 
vrijstelling. Al jouw uitgaven en kosten in verband met activiteiten onder deze Overeenkomst, indien van toepassing, zijn volledig jouw verantwoordelijkheid. Je hebt geen 
recht op terugbetaling van enige onkosten door Licentiegever en vrijwaart Licentiegever hiervoor.
SERVICEVOORWAARDEN
Alle toegang tot en gebruik van de Software vallen onder deze Overeenkomst, de toepasselijke documentatie bij de Software, de servicevoorwaarden van Licentiegever, en 
het privacybeleid van Licentiegever. Alle voorwaarden van de serviceovereenkomsten zijn hierbij bij verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Deze overeenkomsten 
vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen jou en Licentiegever in verband met je gebruik van de Software en aanverwante diensten en producten en vervangen alle 
eerdere zowel schriftelijke als mondelinge overeenkomsten tussen jou en Licentiegever. Als deze Overeenkomst in strijd is met de servicevoorwaarden, geldt deze Overeenkomst.
OVERIGE
Als enige bepaling in deze Overeenkomst om enige reden niet kan worden toegepast, zal een dergelijke bepaling worden bijgesteld, maar alleen voor zover nodig is om de 
bepaling uitvoerbaar te maken. Alle overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd (zonder inachtneming van wettelijke bepalingen die hiermee strijdig zijn) volgens de wetgeving van de Staat New York, VS, 
zoals deze wetgeving wordt toegepast op overeenkomsten tussen inwoners van New York die worden ondertekend en uitgevoerd in New York, met uitzondering van gevallen 
waarop federale wetgeving van toepassing is. Zonder nadrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van Licentiegever voor een specifiek geval of tenzij in strijd met lokale 
wetgeving, zal het enige en exclusieve rechtsgebied en de enige en exclusieve plaats van handeling met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst de rechtbanken en 
de federale rechtbanken van de staat die zijn gevestigd in de plaats waar de hoofdvestiging van Licentiegever zich bevindt (New York County, New York, VS). Jij en Licentiegever 
gaan akkoord met de bevoegdheid van deze rechtbanken en komen overeen dat een exploot mag worden betekend op de wijze zoals in deze Overeenkomt is uiteengezet 
voor het doen van aanzeggingen of anderszins zoals toegestaan krachtens de wetgeving van de staat New York of de federale wetgeving van de VS. Jij en Licentiegever gaan 
ermee akkoord dat de Internationale Conventie van de VN over contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) niet van toepassing zal zijn op deze 
Overeenkomst of op geschillen of transacties die voortvloeien uit deze Overeenkomst.
ALS JE VRAGEN HEBT OVER DEZE LICENTIE, KUN JE SCHRIFTELIJK CONTACT OPNEMEN MET TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 622 BROADWAY, 
NEW YORK, NY 10012, VERENIGDE STATEN.
Alle andere voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst zijn van toepassing op je gebruik van de software.
©2009–2015 IPerion, LLC. Uitgegeven en gedistribueerd door 2K. Gearbox, Borderlands, Pre-Sequel, en de Gearbox Software- en Borderlands-logo’s zijn gedeponeerde 
handelsmerken, elk gebruikt met toestemming van Gearbox Software, LLC. 2K, 2K Australia en de betreffende logo’s zijn handelsmerken van Take-Two Interactive Software, 
Inc. Unreal® is een gedeponeerd handelsmerk van Epic Games, Inc. Unreal®Engine, Copyright 1998–2014, Epic Games, Inc. Alle rechten voorbehouden.  Maakt gebruik van 
Bink Video. Copyright ©1997–2014 door RAD Game Tools, Inc. Deze software bevat Autodesk® Scaleform®-software, ©2014 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden. 
Autodesk Scaleform is een gedeponeerd handelsmerk van Autodesk, Inc., en/of diens dochterbedrijven en/of partners in de VS en/of andere landen. Aangedreven door Wwise 
©2006–2014 Audiokinetic Inc. Alle overige merken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. FMOD  Ex Sound System is een gedeponeerd handelsmerk van Firelight 
Technologies.  Alle rechten voorbehouden. Bink Video is een gedeponeerd handelsmerk van RAD Game Tools, Inc. Alle rechten voorbehouden.

2K SUPPORT-INFORMATIE
Ga naar http://support.2k.com voor de nieuwste hulp en ondersteuning voor 
Borderlands Triple Pack, inclusief oplossingen voor veelvoorkomende foutmeldingen, 
informatie over my2K-accounts, of om je my2K-profiel te wijzigen.



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should 
not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in 
accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. In so doing, you will help to conserve natural 
resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. 

This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) will appear if 
the battery contains more than 0.0005% mercury or more than 0.004% lead.

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

 Australia 1300 365 911 
  Calls charged at local rate

 Belgique/België/Belgien   011 516 406 
Tarif appel local/Lokale kosten

 Česká republika 0225341407

 Danmark 90 13 70 13 
  Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Deutschland 01805 766 977 
  0,14 Euro / Minute

 España 902 102 102 
  Tarifa nacional

 Ελλάδα 801 11 92000

 France 0820 31 32 33 
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישרא ל – ישפאר מוצרי צריכה 
טלפון תמיכה 09-9711710    פקס 09-9560957

www.isfar.co.il או בקרו באתר

 Ireland  0818 365065 
  All calls charged at national rate

 Italia 199 116 266  
  Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro  

+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro  
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

 Malta 234 36 000 
  Local rate

 Nederlands 0495 574 817 
  Interlokale kosten

 New Zealand 09 415 2447 
  National Rate 

  0900 97669 
  Call cost $1.50 (+ GST) per minute

 Norge 820 68 322 
  Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Österreich 0820 44 45 40 
  0,116 Euro/Minute

 Portugal  707 23 23 10 
  Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

 Россия + 7 (495) 981-2372

 Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85 
  Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

 Suomi 0600 411 911 
  0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com 

maanantai – perjantai 12–18

 Sverige 0900-20 33 075 
  Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com  

 Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 UK 0844 736 0595 
  National rate

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.


