
GENERAL ALGEMEEN 

11. Use of [brand name] Internet Site, www.[brand name].com and the information, materials 
and links in it, is solely upon the T&Cs set out below (Version no 1), which constitute the 
entire agreement between the User and [brand name] for the use of the Internet Site.

11. Het gebruik van de internetsite van QUASAR, www.QuasarGaming.com, en de 
informatie, materialen en links die erop te vinden zijn, dient uitsluitend te geschieden in 
overeenstemming met de hieronder vermelde algemene voorwaarden (versienummer 1), 
die de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en QUASAR voor het gebruik van de 
internetsite behelst.

12. The rules herein are effective as of 9th of September 2011. These Terms & Conditions 
shall immediately become effective as from the date when the player registers his account 
with [brand name]. These Terms & Conditions shall be the official source of reference for 
any complication/dispute related to the use of the Internet Site, our service or software. All 
games played on [brand name]’s Internet Site are duly subject to the rules as specified in this 
document.

12. De regels hierin zijn van kracht vanaf 9 september 2011. Deze algemene voorwaarden 
worden direct van kracht op de datum waarop de speler zijn account bij QUASAR opent. Deze 
algemene voorwaarden blijven de officiële referentiebron voor enige complicatie/geschil met 
betrekking tot het gebruik van de internetsite, onze service of de software. Alle spellen die 
gespeeld worden op de internetsite van QUASAR zijn onderhevig aan de reglementen zoals 
die in dit document uiteen worden gezet.

13. The User must read the T&Cs before making use of the Internet Site. Mere use of Internet 
Site and/or opening of an account with [brand name] is an acknowledgement that the User has 
read, understood and agrees to be bound by the T&Cs.

13. De gebruiker dient de algemene voorwaarden door te lezen alvorens gebruik te maken van 
de internetsite. Het gebruik van de internetsite en/of het openen van een account bij QUASAR 
vormen een bevestiging dat de gebruiker de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, 
en dat de gebruiker ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

14. [brand name] hereby reserves the right to suspend, add, end, amend and/or supplement 
these T&Cs from time to time as it may deem appropriate. In case of modification of these 
T&Cs, on logging into his account with [brand name], a pop-up box will inform the Player 
that the T&Cs have been updated. The Player shall be requested to agree with the updated 
T&Cs. Any such changes shall be deemed effective as soon as they are accepted by the Player.

14. QUASAR behoudt zich bij deze het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde 
en naar eigen inzicht op te schorten, uit te breiden, op te heffen, aan te passen en/of aan te 
vullen. In het geval deze algemene voorwaarden gewijzigd zijn wanneer de speler inlogt op 
zijn account bij QUASAR, verschijnt er een pop-upvenster met de melding dat de algemene 
voorwaarden bijgewerkt zijn. De speler moet in dat geval instemmen met de bijgewerkte 
algemene voorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze geaccepteerd zijn 
door de speler.

15. [brand name] is under no obligation to verify if all the players use the Service and or 
the Software according to the updated rules of these T&Cs. The version posted on [brand 
name]’s Internet Site(s) is the effective version, and that which users should use as reference. 
It is the player’s responsibility to inform himself regarding the Terms and Conditions, Game 
Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement, as well as being familiarized with the 
modifications that affect or will affect the player. [brand name] recommends that you visit the 
Terms and Conditions, Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement regularly 
on the Internet Site. By continuing to use the Internet Site, the Service or the Software offered 
by [brand name] or its other Internet Sites, you agree to be bound by the T&Cs Game Rules, 
and Confidentiality Policy of this Agreement as well as by the latest modifications to it. If you 
refuse to be bound by those modifications, you shall immediately cease use of the Internet Site, 
the Service or the Software offered by [brand name] or its other Internet Sites.

15. QUASAR is niet verplicht om te controleren of alle spelers de service of de software 
gebruiken in overeenstemming met de bijgewerkte algemene voorwaarden. De versie die 
geplaatst is op de internetsite(s) van QUASAR is de geldige versie. Deze dient door gebruikers 
gebruikt te worden als referentie. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de 
hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, de spelregels en het vertrouwelijkheidsbeleid 
van deze overeenkomst, alsmede van enige wijzigingen die van belang zijn of zullen zijn 
voor de speler. QUASAR raadt aan dat u de algemene voorwaarden, de spelregels en het 
vertrouwelijkheidsbeleid van deze overeenkomst regelmatig naleest op de internetsite. Door 
gebruik te blijven maken van de internetsite, de service of de software die door QUASAR of 
haar andere internetsites aangeboden wordt, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de 
algemene voorwaarden, spelregels en het vertrouwelijkheidsbeleid van deze overeenkomst, 
inclusief de laatste wijzigingen. Als u deze wijzigingen niet wilt accepteren, dient u 
onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de internetsite, de service of de software die 
wordt aangeboden door QUASAR of haar andere internetsites.

16. Should there be any discrepancy between the T&Cs in the English language version and 
the version in any other language, the English version will supersede.

16. Mocht er een discrepantie bestaan tussen de Engelstalige algemene voorwaarden en versies 
in andere talen, dan is de Engelstalige versie doorslaggevend.
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