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Productondersteuning:
http://support.2k.com

WAARSCHUWING Lees de handleiding bij het Xbox One™-systeem en andere 
handleidingen voor belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid voordat je deze 
game speelt. www.xbox.com/support.

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen

Bij een zeer klein percentage personen kan een aanval optreden wanneer zij worden 
blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, waaronder lichtflitsen 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 een licht gevoel in het 
hoofd, verminderend gezichtsvermogen, zenuwtrekken in het gezicht of de ogen, 
trillen van armen of benen, desoriëntatie, verwarring, tijdelijk verlies van bewustzijn en 
bewusteloosheid of stuiptrekkingen waarvan verwondingen als gevolg van vallen of het 
in aanraking komen met nabije objecten het gevolg kunnen zijn. Bij het ondervinden 
van een van deze symptomen, moet de game onmiddelijk worden gestopt en een 
arts worden geraadpleegd. Ouders moeten letten op deze symptomen of hun kinderen 
ernaar vragen - deze aanvallen treden vaker op bij kinderen en tieners. Het risico kan 
worden verminderd door verder van het scherm af te gaan zitten; een kleiner scherm te 
gebruiken; in een goed verlichte kamer te spelen en niet te spelen indien slaperig of moe. 
Wanneer bij jezelf of bij familieleden een ziektegeschiedenis van epilepsie bestaat, dient 
voor het spelen een arts te worden geraadpleegd.
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Welkom thuis, Lincoln.

NEW BORDEAUX. 1968.
Lincoln Clay is terug uit Vietnam en zijn onthaal is alles behalve warm geweest. De 
zwarte maffia, zijn enige familie, is uitgeroeid door de Italiaanse maffia. Lincoln heeft 
gezworen om wraak te nemen. 
 
Om dat te doen met hij New Bordeaux bevrijden uit de ijzeren greep van de maffia, te  
 beginnen met hun illegale handel. Vanuit het puin van Lincolns oude familie, bouwt hij 
een nieuwe.
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Besturing
BESTURING TE VOET

PERSONAGE BEWEGEN

CAMERA

SCHIETEN

RICHTEN / EXPLOSIEVEN 
PLAATSEN

RICHTEN

ANDER WAPEN
WIEL OPENEN/SLUITEN HOUD  INGEDRUKT

KLIMMEN

HERLADEN

INTERACTIE HOUD  INGEDRUKT
DEKKING

MÊLEE

WAPEN WEGSTOPPEN C

ADRENALINESPUIT GEBRUIKEN C INGEDRUKT HOUDEN
FLUITEN Z INGEDRUKT HOUDEN
LIJK OPPAKKEN/LOSLATEN V INGEDRUKT HOUDEN

INFORMATIEOVERZICHT

BESLUIPEN
INZOOMEN (TIJDENS HET RICHTEN) 
ADEM INHOUDEN (TIJDENS HET INZOOMEN) 
KAART OPENEN / OPTIES

Personage bewegen

Sprinten
[ Ingedrukt houden ]  

Adem inhouden 
Camera over  

andere schouder

Wapen wegstoppen
[ Ingedrukt houden ] 

Adrenalinespuit
gebruiken
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Ander wapen
[ Ingedrukt houden ]  
Wiel openen/sluiten

Richten

Informatieoverzicht

Kaart

Schieten

Richten / Explosieven
plaatsen

[ Ingedrukt houden ] 
Interactie
Herladen

Klimmen

Mêlee

Dekking
Camera bewegen

Besluipen
Snipervizier gebruiken

[ Ingedrukt houden ] Fluiten

[ Ingedrukt houden ]  
Lijk oppakken/loslaten

Personage bewegen

Sprinten
[ Ingedrukt houden ]  

Adem inhouden 
Camera over  

andere schouder

Wapen wegstoppen
[ Ingedrukt houden ] 

Adrenalinespuit
gebruiken
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BESTURING IN VOERTUIGEN
STUREN

CAMERA BEWEGEN

GAS GEVEN

REMMEN / ACHTERUIT

DOELWIT VERANDEREN

WIEL OPENEN/SLUITEN HOUD  INGEDRUKT

SCHIETEN

VOERTUIGDOELWIT VERANDEREN HOUD  INGEDRUKT

INSTAPPEN/UITSTAPPEN

UIT RIJDENDE AUTO SPRINGEN HOUD  INGEDRUKT

RAMMEN

HANDREM

WAPEN WEGSTOPPEN C

ADRENALINESPUIT GEBRUIKEN C INGEDRUKT HOUDEN

ANDERE RADIOZENDER X

ANDERE CAMERA Z

INFORMATIEOVERZICHT

ACHTERUITKIJKEN

CLAXON

Doelwit veranderen
[ Ingedrukt houden ]  
Wiel openen/sluiten
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Doelwit veranderen
[ Ingedrukt houden ]  
Wiel openen/sluiten

Remmen / Achteruit

Informatieoverzicht

Kaart

Gas geven

Schieten

Instappen/uitstappen
[ Ingedrukt houden ] Uit 
rijdende auto springen

[ Ingedrukt houden ] 
Voertuigdoelwit
aan/uit

Handrem

Rammen
Camera bewegen

Achteruitkijken

Andere camera

Andere radiozender

Sturen

Claxon

Wapen wegstoppen
[ Ingedrukt houden ] 

Adrenalinespuit
gebruiken
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1. GEZONDHEID
Je gezondheid wordt weergegeven met groene balkjes die afnemen als je schade 
oploopt. Door bepaalde upgrades te bemachtigen, kun je het aantal gezondheidsbalkjes 
van Lincoln vergroten.  Als je gezondheid opraakt, begin je weer bij de dichtstbijzijnde 
schuilplaats.

2. MINIKAART
De minikaart geeft je een overzicht van Lincolns directe omgeving, evenals vrienden, 
vijanden, doelen en andere interessante dingen in de buurt. Als je in een auto zit, geeft 
een witte lijn aan wat de beste route is naar je volgende doel.

3. GELD
Het bedrag links geeft aan hoeveel geld Lincoln heeft. Als hij sneuvelt, gaat een deel 
hiervan verloren. Het geld rechts is opgeslagen in je kluis en gaat niet verloren als 
Lincoln het loodje legt. Bel de Consigliere via het wapenwielmenu om het geld op te slaan 
dat Lincoln bij zich heeft.

4. HUIDIG DOEL
Hier zie je wat je moet doen om de huidige missie te voltooien.
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5. ZEKERING
Als je drie zekeringen verzamelt, kun je een afluisterapparaat installeren in een van de 
vele aansluitkasten in de game.

6. PRIMAIRE EN SECUNDAIRE WAPENS
Deze icoontjes geven je wapens en ammunitie aan.

7. ADRENALINESPUIT
Deze kun je gebruiken om Lincolns gezondheid deels te herstellen. Je kunt 
adrenalinespuiten kopen in de mobiele winkel of vinden in de medicijnkastjes die overal 
verspreid zijn.

8. DOEL
Dit icoontje wijst naar je volgende doel en geeft aan hoe ver het nog is.

9. EXPLOSIEVEN EN APPARATEN
Granaten, molotovs en C-4 zijn handig als je vijanden wilt uitschakelen terwijl je verdekt 
staat opgesteld. Je kunt je voorraad aanvullen bij de wapenhandelaar.

Op een gegeven moment kun je een Screaming Zemi-voodoopop vrijspelen die je kunt 
gooien om de vijand af te leiden. Ook zie je hier het aantal dat je nog op voorraad hebt.

*Tijdelijke verkeersborden geven ook aan welke kant je op moet, zodat je je ogen op de weg kunt houden 
in plaats van op de kaart.
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GEVARENINDICATOR
Soms zul je een witte, blauwe of rode cirkel rond je richtkruis zien. Deze kleuren hebben 
de volgende betekenissen:

WIT
Let op: vijanden in de buurt 
hebben je opgemerkt. 

BLAUW
De politie heeft je opgemerkt en 
wacht tot je iets illegaals doet.

ROOD
Er wordt op je geschoten. Kijk 
naar het icoontje om te zien waar 
de vijand is.
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INBREKEN

Je zult vaak vergrendelde deuren en aansluitkasten tegenkomen. Gelukkig is Lincoln er 
altijd op voorbereid met zijn trouwe koevoet.

Druk op  om de inbraak te beginnen. Draai de rechter stick eerst voorzichtig tot 
de controller trilt of de indicator klein en felgroen is. Druk vervolgens op  om een 
draaiende timer te starten. Om de inbraak goed af te ronden, moet je de timer in het 
aangegeven gebied stoppen met .
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Het pauzemenu
Deze menuopties zijn op te roepen met de Menu-knop. Met  en  kun je tussen de 
verschillende categorieën schakelen.

DE KAART

De kaart biedt niet alleen een gedetailleerde weergave van de straten, maar ook 
verschillende icoontjes die beschikbare activiteiten en verzamelvoorwerpen weergeven.

1. SCHUILPLAATS
Lincoln begint vaak bij een van deze locaties. Het aantal beschikbare schuilplaatsen 
neemt toe naarmate je nieuwe bedrijven overneemt.

2. GELEGENHEIDSDOELWIT
Zoek en vernietig deze doelwitten om de illegale bedrijven van de maffia uit te schakelen.

3. AANSLUITKAST
Lincoln kan afluisterapparaten installeren op deze locaties. Zo onthul je niet 
alleen verzamelvoorwerpen in dat gebied, maar ook alle nabije vijanden in het 
informatieoverzicht (lees de sectie 'Gevechten').

4. ZEKERING
Voor elke drie zekeringen die je verzamelt, kun je een afluisterapparaat in een 
aansluitkast naar keuze plaatsen.

1

2

3

7

4

9



13

5. LOKAAL BEDRIJF
Overval deze locaties om makkelijk wat geld te verdienen of je voorraad aan te vullen.

6. MEDICIJNKASTJES
In medicijnkastjes kun je meer adrenalinespuiten vinden.

7. DOELWIT OP DODENLIJST
Deze hooggeplaatste handlangers en capo's zijn van groot belang voor hun bazen. 
Schakel ze uit om de maffia flinke schade te berokkenen.

8. VERZAMELVOORWERPEN
Deze optionele verzamelvoorwerpen liggen overal in New Bordeaux verstopt,  
van Playboy-tijdschriften tot communistische propaganda.

9. GESPREK
Breng een bezoek aan Lincolns vrienden en contactpersonen om van alles op de hoogte 
te blijven. 

10. AGENDAMISSIE
Voldoe aan de behoeftes van je onderbazen om hun loyaliteit toe te laten nemen  
(en voor extra geld en markeringen). 

11. HANDELSMISSIE
Deze missies worden uitgevoerd names de handlangers van je onderbazen, Emmanuel, 
Alma en Nicki. Hierdoor neemt de lylaitiet van je onderbazen toe en verdien je extra geld.

12. VERHAALMISSIE
Voltooi deze missie of dit doel om verder te komen in het verhaal.

8
10

12
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OVERIGE INFORMATIE
KILL LIST (DODENLIJST)
Deze lijst bevat informatie over je doelwitten in de maffia.

ASSETS (AANWINSTEN)
Kom meer te weten over je bondgenoten.

JOURNAL (DAGBOEK)
Raadpleeg je dagboek als je een samenvatting wilt van het verhaal tot nu toe. 

COLLECTION (VERZAMELING)
Neem een kijkje naar de Playboys, Vargas-posters, albums, communistische propaganda, 
Repent Magazines en Hot Rod-tijdschriften die je hebt verzameld.

OPTIONS (OPTIES)
Wijzig verschillende instellingen voor besturing, gameplay, geluid en beeld.

GAME (SPEL)
Hier kun je je my2K-account koppelen en aanvullende content zoeken.
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De maffia met de grond gelijk maken

In New Bordeaux wemelt het van de maffiazaken, van drugshandel tot prostitutie. Jouw 
doel is om elke zaak financieel af te breken en de criminele onderneming vervolgens over 
te nemen.

Er zijn verschillende manieren om een onderneming onderuit te halen: door een 
opslagplaats te vernietigen, belangrijke maffialeden om te leggen of geldvoorraden te 
stelen. Elke aanval op een onderneming heeft een ander effect op de opbrengst en biedt 
andere uitdagingen en geldbeloningen. Blijf een onderneming aanvallen tot hij niks meer 
oplevert om de baas van die onderneming uit de tent te lokken. Als je alle ondernemingen 
in een district hebt overgenomen, heb je de volledige controle over dat gebied.
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DE TOUWTJES IN HANDEN
ONDERBAZEN
Lincoln heeft hulp nodig om zich in New Bordeaux te vestigen, dus zal hij een van zijn 
drie onderbazen aan moeten wijzen om de overgenomen ondernemingen te runnen (en 
later hele districten).

Elke onderbaas verzamelt inkomen wanneer ze aan een nieuw gebied worden 
toegewezen. Naarmate hun rijkdom groeit, worden ze ook loyaler tegenover jou. Elke 
opdracht die je geeft, trekt een van je handlangers voor ten koste van de andere twee, dus 
kies zorgvuldig: je keuzes zullen altijd iemand tegenstaan.

HANDLANGERS
Elke onderbaas heeft een handlanger in dienst.

Emmanuel Lazare
Hij beheert de Haïtiaanse drugshandel en is uitermate trouw aan zijn baas, Cassandra.

Alma Diaz
Alma heeft een aantal afghandelde zaken in Cuba, en ze is ervan overtuigd dat Vito haar 
kan helpen.

Nicki Burke
Ze wil niks liever dan vertrekken uit New Bordeaux, en Burke zal haar daarbij helpen.

CASSANDRA
Zij is de leider van 

de Haïtiaanse bende 
en Lincolns eerste 

bondgenoot in  
New Bordeaux.

VITO SCALETTA
Deze voormalige maffioso 

uit Empire Bay was de 
hoofdrolspeler in Mafia II. Nu 
woont hij in New Bordeaux en 
gebruikt hij een visrestaurant 

als uitvalsbasis.

THOMAS BURKE
Deze gangster is lid van 
de Ierse maffia en heeft 

zijn eigen appeltje te 
schillen met  
de Italianen.
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COMPAGNONS

Hoe meer gebieden je onderbazen beheren, hoe meer compagnons ze kunnen werven. 
Sommige compagnons kunnen speciale diensten leveren, tegen een prijs (of gebruik een 
markering om gratis geholpen te worden). Overweeg bij elke opdracht welke onderbaas 
de effectiefste compagnons te bieden heeft.

Je kunt de compagnons bekijken via het wapenwiel. Deze compagnons arriveren (of 
activeren) binnen een paar seconden.



18

CASSANDRA
WAPENHANDELAAR: JACKIE DUVERNAY
De overheid houdt niet van zwarte mensen met geweren (laat staan als ze die verkopen). 
Dus runt Jackie DuVernay stiekem een mobiele wapenhandel vanuit zijn truck. Bel 
Jackie dus als je geweren, handwapens of upgrades voor je speler of voertuig nodig hebt 
als je op pad bent. 

TELEFONISTE: JENNIFER 'CLICKS' MORAN
Jennifer 'Clicks' Moran is een telefoniste die telefoongesprekken voor je kan afluisteren 
en verstoren. Haar diensten zijn erg handig als je wilt voorkomen dat bewakers en 
burgers om versterking vragen.

VITO SCALETTA
DOODSESKADER: BOBBY 'DUCKS' NAVARRO
Bobby 'Ducks' Navarro en zijn team schutters lossen altijd 'problemen' op voor Vito. Als 
je Bobby belt, komen zijn mannetjes opdagen met knallende geweren om het tij in jouw 
voordeel te keren.

CONSIGLIERE: BETTY JOHNSON
Betty Johnson is Vito's trouwe vriend en persoonlijke bankier; een relatie die in de loop 
der jaren is opgebouwd. Als Lincoln een vuurgevecht verliest, raakt hij een deel van het 
geld kwijt dat hij bij zich heeft, dus bel Betty om je geld veilig op te slaan.

THOMAS BURKE
POLITIECOÖRDINATOR: FIONA DAVIDSON
Fiona Davidson werkt voor de politie van New Bordeaux ten behoeve van Burke. Als 
coördinator kan ze wat geld rondstrooien om te zorgen dat je met rust wordt gelaten. 
Zelfs de politie is om te kopen.

VALET: HANK MCGAHEE
De ervaren autodief Hank McGahee stelt zijn 'garage' tot je beschikking. Dit is je 
persoonlijke autodealer: kies een voertuig uit zijn collectie en laat het binnen de kortste 
keren bezorgen.

  Zorg dat je handlangers meer geld binnenhalen om de diensten van hun betreffende 
compagnons uit te breiden. Geld groeit niet aan de bomen, dus investeer in de 
diensten die het beste bij jouw speelstijl passen.
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Gevechten
Dankzij zijn ervaring als soldaat in Vietnam heeft Lincoln een stapje voor op het 
ongetrainde gajes van de maffia. Je beschikt over meer dan genoeg tactieken om in leven 
te blijven, van lichamelijke takedowns tot het gebruik van een wapen in elke hand.

TE VOET

Lincoln is taai, maar niet onkwetsbaar: voor je een schietpartij begint, is het altijd een 
goed idee om eerst te kijken waar Lincoln dekking kan zoeken met .

Opmerking: Als er een groene pijl op de grond verschijnt, kan Lincoln rond een 
beschutting bewegen door de linker stick omhoog te bewegen en op  te drukken. Je 
kunt ook van de ene beschutting naar de andere bewegen door de linker stick in die 
richting te bewegen en op  te drukken.

MÊLEE
De gevechten in Mafia III vragen om een combinatie van schietwerk en mêleetechnieken. 
Lincoln beschikt over meerdere mêleetechnieken.
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RENNENDE TAKEDOWN

Om een rennende takedown uit te voeren, ren je op een nietsvermoedende vijand af door 
op  te drukken en vervolgens op  te drukken op het moment dat je hem raakt.

BRUTE TAKEDOWN

Nadat je een klap hebt uitgedeeld met , kun je  ingedrukt houden om een brute 
takedown op te laden. Laat  vervolgens op het juiste moment los om je vijand meteen 
neer te halen.
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VERDOVEN

Als je een vijand in zijn arm of been schiet, is hij vatbaar voor een takedown met .

COUNTER

Als een vijand uithaalt naar Lincoln, kun je op het juiste moment op  drukken om de 
aanval te counteren en het tij te keren.
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BESLUIPEN
Plan je aanpak op basis van je omgeving. In veel gevallen is het beter om je vijanden 
te besluipen en langzaam uit te schakelen, in plaats van met knallende geweren naar 
binnen te rennen.

Lincoln kan sluipen door op  te drukken. Als je bukt is het veel makkelijker om uit het 
zicht te blijven.

TAKEDOWNS

Schakel nietsvermoedende vijanden uit door ze van achteren te benaderen en op  te 
drukken. Je kunt schakelen tussen dodelijke en niet-dodelijke takedowns via Options > 
Game Settings.
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AFLEIDINGEN

Als je eenmaal genoeg gebieden hebt veroverd, wordt er een Screaming Zemi-voodoopop aan 
je wapenwiel toegevoegd. Gooi deze poppen om de aandacht van nabije vijanden te trekken.

Ook kun je op Z drukken om te fluiten. Zo kun je een vijand naar je toe lokken voor  
een sluipmoord.

INFORMATIEOVERZICHT

Welke aanpak je ook kiest, het informatieoverzicht is cruciaal voor je overwinning. 
Druk  om alle vijanden die je hebt gezien rood te markeren, zelfs als ze achter een 
muur staan. Als je de plaatselijke aansluitkast hebt afgetapt, kun je op die manier zelfs 
vijanden markeren die je nog niet eens hebt gezien.
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ACHTER HET STUUR

Druk op  wanneer je een andere auto raakt om de kans te vergroten dat hij over de kop 
gaat of van de weg wordt geramd.

Richt met de rechter stick en schiet met .  Gebruik  om van doelwit te veranderen, 
zoals de banden, chauffeurs, passagiers en benzinetanks. Wacht tot het richtkruis groen 
wordt om gegarandeerd raak te schieten.
Je kunt ook op  drukken terwijl je de linker stick naar links of rechts beweegt om een 
auto met je zijkant te rammen.
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JE VIJANDEN
DE MAFFIA
De grondtroepen van de maffia hebben een aantal verschillende rollen. Zorg dat je tijdens 
een gevecht rekening houdt met deze verschillen.

ZWARE JONGEN: Gebruikt een shotgun en kan heel wat incasseren voor hij neergaat
SCHERPSCHUTTER:  Gebruikt een geweer om je op afstand te houden
ARTILLERIST:    Schutter die het liefst automatische wapens van middelgrote 

afstand gebruikt
SCHUTTER:    Gebruikt kleine wapens en explosieven om je uit de tent te lokken
BEWAKER:    Sluwe criminelen die versterking oproepen  

(aangegeven met een bliksemicoontje) als ze je zien
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DE POLITIE
De politie van New Bordeaux is niet je belangrijkste doelwit, maar ze zullen je 
ongetwijfeld in de weg lopen.

Zorg dat je geen onnodige aandacht trekt: vermijd geweld tegenover burgers als de politie 
in de buurt is. Als je de wet overtreedt, bijvoorbeeld door je geweer te trekken  
of een auto te stelen, trek je soms de aandacht van een getuige. Deze brave burgers, 
die te herkennen zijn aan het telefoonicoontje boven hun hoofd, rennen naar de 
dichtstbijzijnde telefoon of politieagent. Schakel ze stilletjes uit om dit te voorkomen.
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De politie is de dodelijkste en meest meedogenloze factie in New Bordeaux. Tijdens gevechten  
blijven ze maar achter je aan komen, dus doe je er verstandig aan om aan ze te ontkomen  
totdat het ergste is overgewaaid. Om aan de politie te ontsnappen, moet je buiten hun 
aandachtscirkel op de minikaart blijven. Let op: deze cirkel wordt groter naarmate je meer 
wetten overtreedt, waardoor het moeilijker wordt om ze af te schudden.
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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 
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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 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.
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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 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.
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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.

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, 
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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.

© 2002-2016 Take-Two Interactive Software, Inc. en diens dochterondernemingen. Ontwikkeld door Hangar 13. 2K, Hangar 13, Take-Two Interactive Software en de betreffende 
logo’s zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Take-Two Interactive Software, Inc. Maakt gebruik van Bink Video. Copyright © 1997- 2016 door RAD 
Game Tools, Inc. Mafia III maakt gebruik van HAVOK®. © Copyright 1999 – 2016 Havok.com, Inc. (en diens licentiehouders). Kijk op www.havok.com voor meer informatie. 
Bevat software van IDV. Alle overige merken en handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

Deze game is een werk van fictie en geen daadwerkelijk verslag van de gebeurtenissen, periodes, locaties of entiteiten in de setting van de game. Mafia III is gemaakt en 
ontwikkeld door een divers team met uiteenlopende religies en geloofsovertuigingen. Het imiteren van de handelingen in deze game wordt geenszins goedgekeurd, getolereerd 
of aangemoedigd door de makers en ontwikkelaars van deze game.


