
NK Muisklikken / Click Master 2022
LOGITECH G502 X Plus Gaming Mouse Actie (“Actie”)

ACTIEVOORWAARDEN

AANKOOP NIET NODIG VOOR DEELNAME. PROMOTIE NIETIG INDIEN VERBODEN OF
BEPERKT DOOR DE WET.

Informatie over deelname en prijzen maken deel uit van de Actie Voorwaarden. Deelname aan deze Actie
geldt als acceptatie van deze Actie Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Actie
Voorwaarden en enige andere verwijzing naar deze Actie, prevaleren deze Actie Voorwaarden.

1. Wie mag er deelnemen

Deelname staat open voor alle burgers van Nederland op de datum van deelname, die hebben voldaan
aan de onderstaande vereisten en de vereisten in Sectie 2 ("Deelnemers").

Om in aanmerking te komen, moeten Deelnemers:

(a) woonachtig zijn in Nederland;

(b) respectievelijk een woonadres in Nederland hebben;

(c) zich tijdens de Actieperiode hebben geregistreerd bij het NK Muisklikken ("Portaal") op
www.nkmuisklikken.nl.

Voor alle duidelijkheid: de Organisator behoudt zich het recht voor om de inschrijvingen op de Portal te
controleren en niet in aanmerking komende inzendingen te verwijderen. Consumenten jonger dan 18 jaar
mogen niet deelnemen.

De Organisator is Vertigo 6 B.V. – gelegen aan de Zijpendaalseweg 12, 6814 CK, Arnhem, Nederland
(“Organisator”).

2. Hoe en wanneer deel te nemen

Deelnemers die in aanmerking komen, moeten zich binnen de Actieperiode op het Portaal registreren. De
Actie begint op 28 oktober 2022 om 12:01 uur en sluit 6 november 2022 om 23:59 uur ("Actieperiode").
Alle tijden in deze Voorwaarden zijn lokale tijden, gebaseerd op de locatie van de Organisator.

Uit alle geregistreerde gerechtigde Deelnemers worden 16 Deelnemers willekeurig geselecteerd via een
online tool voor de daadwerkelijke muisklikwedstrijd die wordt uitgevoerd als een CPS-test (click per
second). De Deelnemers worden geanonimiseerd door een unieke ID te gebruiken die de werkelijke
deelnemer vertegenwoordigt. De loting om deze 16 Deelnemers te selecteren, vindt plaats op 7
november om 11.00 uur op het kantoor van de Organisator. De Organisator kan extra Deelnemers
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selecteren die als vervanging worden gebruikt als de gekozen Deelnemers niet aan deze voorwaarden
kunnen voldoen of geen prijs in ontvangst kunnen nemen.

De Organisator neemt op 7 november per e-mail contact op met de winnaars. Geselecteerde winnaars
hebben 48 uur de tijd om op onze e-mail te reageren. Als er een telefoonnummer beschikbaar is (niet
verplicht), zal de Organisator proberen de geselecteerde winnaar te bellen. Winnaars die niet binnen 48
uur reageren, verliezen hun plaats in de rij. De Organisator zal een nieuwe willekeurige trekking houden
met alle in aanmerking komende Deelnemers die uiterlijk op 10 november overblijven, met uitzondering
van de eerst geselecteerde winnaars.

De Actie kent één (1) winnaar. De winnaar wordt bepaald door de CPS-competitie op woensdag 23
november op de H20 Esports Campus – gelegen aan de Spinnekop 2-3, 1444 GN in Purmerend,
Nederland. Het evenement is gesloten voor publiek, maar toegankelijk voor media.

Tijdens de eigenlijke muisklikwedstrijd zullen de geselecteerde 16 Deelnemers deelnemen aan een
toernooi dat bestaat uit een poulefase en eindigt in een knock-out bracket om uiteindelijk de winnaar te
bepalen. Het toernooi begint met 4 groepen van 4 Deelnemers (willekeurig gekozen). Binnen elke groep
neemt elke deelnemer het op tegen de andere 3 Deelnemers van de groep om de 2 beste Deelnemers
van elke groep te bepalen, die doorgaan naar de knock-outronde. De knock-outronde begint dus met 8
Deelnemers; 4 paren die 1 tegen 1 strijden in een best of three serie om de winnaars te bepalen. De
volgende ronde van de knock-out bracket bestaat dus uit 2 paren, die opnieuw zullen strijden om de
winnaars te bepalen. De laatste ronde sluit het toernooi af met een 1 v 1 om de uiteindelijke winnaar te
bepalen. De Deelnemers moeten zo veel mogelijk klikken binnen het tijdsbestek en degene die het meest
geklikt heeft, wint die ronde.

3. Aangeboden prijs

De winnaar van de muisklikwedstrijd wint een Logitech G prijzenpakket (bestaande uit Logitech G502 X
gaming muis, Logitech G ASTRO A30 gaming headset, Logitech G915 gaming toetsenbord, Logitech
G840 XL gaming muismat, Logitech G Litra Beam premium streaming licht, Logitech StreamCam,
Logitech Blue Yeti X professionele usb mic en een half jaar levering van Red Bull blikjes (6 x 24 blikjes))
ter waarde van maximaal 1.521,00 EUR (gebaseerd op de MSRP in 2022). Eventuele tegoeden kunnen
niet worden ingewisseld voor contant geld.

De winnaar moet binnen twee (2) weken na de bekendmaking van de winnaar reageren en zijn prijs
opeisen. Als de claim voor een prijs niet binnen twee (2) weken door de Organisator is ontvangen
behoudt de Organisator zich het recht om het recht op de prijs in te trekken en de prijs toe te kennen aan
de deelnemer die tweede is geworden in de muisklikwedstrijd. Na reactie aan de Organisator op of voor
de bovengenoemde datum zal de Organisator de prijs via een koerier rechtstreeks aan de winnaar
bezorgen.

De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar en kan niet in contanten worden uitbetaald.

4. Verdere Actie Voorwaarden

De Organisator behoudt zich het recht om deze Actie Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, aan te
passen of aan te vullen als hij dat nodig acht ter verduidelijking, correctie van fouten of om te voldoen aan



wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. De Organisator (met inachtneming van de Nederlandse
wetgeving) behoudt zich het recht voor deze Actie te wijzigen, te annuleren of op te schorten indien een
gebeurtenis buiten de macht van de Organisator of de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of
het juiste verloop van deze Actie verstoort of beïnvloedt, of indien een dergelijke wijziging nodig is om de
veiligheid van de Organisator, zijn vertegenwoordigers en de Deelnemers te waarborgen. Dergelijke
wijzigingen kunnen betrekking hebben op de timing van de trekking en de uitvoering van prijsgerelateerde
activiteiten. De Organisator zal elke persoon diskwalificeren die heeft geknoeid met het inschrijfproces of
enig ander aspect van deze Actie.

De Organisator en de aan deze actie verbonden agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen,
computer-onlinesystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, technische problemen
van de telefoon of van enig telefoonnetwerk, of enig onheil, ongeval, letsel, verlies (inclusief maar niet
beperkt tot gevolgschade) of claim die kan optreden; tijdens het ondernemen van een reis die is
gewonnen op of verband houdt met de deelname aan een prijs; als gevolg van late, verloren of verkeerd
verstuurde post, e-mail-sms of telefoongesprek; als gevolg van de uitzending van enig programma met
betrekking tot de Actie of de publicatie van enig materiaal, inclusief verklaringen van een presentator,
personeelslid, journalist, andere Deelnemers of enige andere persoon; enig letsel of schade aan de
computersoftware of telefoon van de deelnemer of enige andere persoon; of enige combinatie daarvan,
gerelateerd aan of resulterend uit deelname of verzending of ontvangst van enige communicatie of enig
materiaal in deze Actie.

De Organisator en de aan deze Actie verbonden agentschappen en bedrijven nemen geen
verantwoordelijkheid voor prijzen die tijdens het transport beschadigd of verloren raken.

5. Verklaring inzake het verzamelen van gegevens

Door deel te nemen aan deze Actie stemmen Deelnemers in met het ontvangen van promotionele en
andere marketingberichten van de Organisator (inclusief berichten die voor onbepaalde tijd elektronisch
worden verzonden). Deelnemers kunnen zich te allen tijde afmelden door de instructies in elk bericht van
de Organisator te volgen.

De Organisator en zijn gerelateerde entiteiten verzamelen de persoonlijke informatie van de Deelnemers
ten behoeve van de uitvoering en promotie van deze Actie (inclusief maar niet beperkt tot het bepalen en
bekendmaken van de winnaar). De Organisator kan de verzamelde persoonlijke informatie bekendmaken
aan een agent die is ingeschakeld voor de uitvoering van de prijs. De Organisator kan de verzamelde
persoonlijke informatie ook doorgeven aan regelgevende instanties, zoals de toezichthouders op
handelspromoties. Voor het overige zal de Organisator de persoonlijke informatie van Deelnemers
behandelen in overeenstemming met zijn Privacybeleid dat beschikbaar is op
https://vertigo6.nl/privacy-policy/. Deelnemers kunnen toegang vragen tot hun persoonlijke gegevens,
deze bijwerken of een klacht indienen door te schrijven naar de Vertigo 6 Privacy Officer,
Zijpendaalseweg 12, 6814 CK, Arnhem, Nederland.

6. Auteursrecht, wettelijke garanties, afstand en aansprakelijkheid

Alle inzendingen en alle auteursrechten op de inzendingen worden en blijven eigendom van de
Organisator, die alle ontvangen inzendingen kan publiceren of laten publiceren. Bij deelname aan de



prijzen stemmen de winnaars ermee in om naar behoren deel te nemen en mee te werken aan alle
redactionele activiteiten met betrekking tot de Wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot het houden van
interviews en het maken van foto's. De winnaars (en hun begeleiders) stemmen ermee in de Organisator
een eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie te verlenen voor het gebruik van dergelijke beelden en
foto's in alle media wereldwijd, inclusief online sociale netwerksites, en de winnaars (en hun begeleiders)
hebben geen recht op een vergoeding voor dergelijk gebruik.

De prijswinnaar wordt erop gewezen dat zijn/haar prijs fiscale gevolgen kan hebben en dat hij/zij
onafhankelijk financieel advies moet inwinnen alvorens de prijs te aanvaarden.

Tenzij anders bepaald in de dwingende toepasselijke wetgeving van het land waar de Deelnemer woont
en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, is op deze Voorwaarden het Nederlands recht
van toepassing en onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van
Arnhem, Nederland.

Behalve voor enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, is de Organisator
(inclusief zijn respectieve functionarissen, werknemers en agenten) niet verantwoordelijk voor en sluit hij
alle aansprakelijkheid uit (inclusief nalatigheid), voor enig persoonlijk letsel; of enig verlies of schade
(inclusief verlies van kansen); hetzij direct, indirect, speciaal of voortvloeiend uit: (a) technische
problemen of apparatuurstoringen (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal,
onbevoegde toegang of inmenging door derden; (c) te laat, verloren, gewijzigde, beschadigde of verkeerd
verzonden inzendingen of prijsaanvragen (al dan niet na ontvangst door de Organisator) als gevolg van
enige reden buiten de redelijke controle van de Organisator; (d) een variatie in de prijswaarde ten
opzichte van de prijswaarde zoals vermeld in deze Voorwaarden en bepalingen; (e)
belastingaansprakelijkheid voor een winnaar of deelnemer; of (f) gebruik van een prijs.

Elke Deelnemer stemt er hierbij mee in om de Organisator schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van
alle vorderingen, acties of procedures van derden, van welke aard dan ook, en van alle schade,
aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit enige inbreuk of
vermeende inbreuk op de garanties, verklaringen of overeenkomsten van de In aanmerking komende
deelnemer of een prijswinnaar. De bepaling in deze paragraaf en de verplichtingen van de Deelnemer
hieronder blijven ook na afloop van deze actie van kracht.

De Organisator behoudt zich de uiteindelijke interpretatie van de bovenstaande voorwaarden voor.



ENGLISH VERSION

NK Muisklikken / Click Master 2022

LOGITECH G502 X Plus Gaming Mouse Promotion (“the Promotion”)

TERMS AND CONDITIONS

PURCHASE NOT NECESSARY TO ENTER. OFFER VOID IF PROHIBITED OR RESTRICTED BY
LAW.

Information on how to enter and prizes form part of the Terms and Conditions. Entry into this Promotion
deems acceptance of these Terms and Conditions. To the extent of any inconsistency between these
Terms and Conditions and any other reference to this Promotion, these Terms and Conditions prevail.

7. Who can enter

Entry is open to all citizens of the Netherlands as of the date of entry, who have fulfilled the below
requirements and the requirements set out in Section 2 (“Eligible Entrants”).

To be eligible, entrants must:

(a) be a resident in the Netherlands;

(b) have respectively an address in the Netherlands;

(c) have registered to the NK Muisklikken (“Portal”) at www.nkmuisklikken.nl during the Promotion Period.

For the avoidance of doubt, the Promoter reserves the right to verify the registrations into the Portal and
to remove non-eligible entries. Consumers under the age of 18 are not allowed to participate.

The Promoter is Vertigo 6 B.V. – situated at Zijpendaalseweg 12, 6814 CK, Arnhem, the Netherlands
(“Promoter”).

8. How and when to enter

Eligible Entrants must register to the Portal within the Promotion Period. The Promotion commences on
28 October 2022 at 12:01 AM and closes 6 November 2022 at 11:59 PM (“Promotion Period”). All times
noted in these Terms and Conditions are local times, based on the location of the Promoter.

Out of all the registered Eligible Entrants there will be 16 contestants selected randomly through an online
tool for the actual mouse clicking competition conducted as a CPS (click per second) test. The Entrants
will be anonymized by using an unique ID that represents the actual contestant. The lucky draw to select
those 16 contestants will be conducted on November 7th, 11:00 AM, at the office of the Promoter. The
Promoter may select additional entries to be used as replacements if the entrants chosen cannot satisfy
these Terms and Conditions or take a prize.
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The winners will be contacted by email by the Promoter on the 7th of November. Selected winners will
have 48 hours to respond to our email. If a phone number is available (not mandatory) the Promoter will
try to call the selected winner. Any winner that didn’t respond within the 48 hours’ time window, will lose
their place in line. A new random redraw will be held at Promoter with all Eligible Entrants that are left no
later than the 10th of November, excluding the first selected winners.

The Promotion will have one (1) winner. The winner will be determined by the CPS competition on
Wednesday the 23rd of November at H20 Esports Campus – situated at Spinnekop 2-3, 1444 GN in
Purmerend, The Netherlands. The event is closed for public, but available for media.

At the actual mouse clicking competition, the final 16 contestants will take part in a tournament consisting
of a poule phase and finishing in a knockout bracket to finally determine the winner. The tournament will
start with 4 groups of 4 contestants (randomly selected). Within each group every contestant will face the
other 3 in the group to determine the 2 best contestants of each group, which will move forward to the
knockout bracket. The knockout bracket will thus start with 8 contestants; 4 pairs which will battle 1 v 1 in
a best of three series to determine the winners. The next round of the knockout bracket will thus consists
of 2 pairs, which will again battle to determine the winners. The final round will conclude the tournament
with a 1 v 1 to determine the ultimate winner. Contestants must click as much as possible within the
timeframe and the person who clicked the most, wins that round. 

9. Prize on offer

Total prize of the winner will be Logitech G prize package (consisting of Logitech G502 X gaming mouse,
Logitech G ASTRO A30 gaming headset, Logitech G915 gaming keyboard, Logitech G840 XL gaming
mouse pad, Logitech G Litra Beam premium streaming light, Logitech StreamCam, Logitech Blue Yeti X
professional usb mic and a half year supply of Red Bull cans (6 x 24 cans)) worth up to €1.521,00 EUR
(based on the MSRP in 2022[ER4] ). Any funds cannot be redeemed for cash.

The notified winner must respond and claim its prize within (2) weeks after the winner announcement. In
the event the claim for a prize is not received by the Promoter within two (2) weeks, the Promoter
reserves the right to withdraw prize entitlement and award the prize to the contestant who became
second in the mouse clicking competition. After responding to the Promoter on or before the
aforementioned date, The Promoter will deliver the prize via courier directly to the winner[ER5] .

Prize is not transferable or exchangeable and cannot be taken as cash

10. Further Terms and Conditions

The Promoter reserves the right to alter, amend or supplement these Terms and Conditions from time to
time as it considers necessary to clarify, correct errors or comply with changes in applicable law. The
Promoter (subject to the Dutch legislation) reserves the right to amend, cancel or suspend this Promotion
if an event beyond the control of the Promoter corrupts or affects the administration, security, fairness,
integrity or proper conduct of this Promotion or if such a change is required to ensure the safety of the
Promoter, its representatives and of entrants. Such changes may include the timing of any draw and the
conduct of any prize related activities. The Promoter will disqualify any individual who has tampered with
the entry process or any other aspect of this Promotion.



The Promoter and their associated agencies and companies associated with this Promotion will not be
liable or responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines,
computer on line systems, servers, or providers, computer equipment, software, technical problems of the
phone or of any phone network, or any misadventure, accident, injury, loss (including but not limited to
consequential loss) or claim that may occur; whilst undertaking any travel won on or connected with their
entry; in the participation in any prize; as a consequence of late, lost or misdirected mail, email SMS or
phone call; due to the broadcast of any program relating to the Promotion or the publication of any
material, including any statements made by any compere, staff member, journalist, other entrants or any
other person; any injury or damage to entrant's or any other person's computer software or phone; or any
combination thereof, related to or resulting from participation or sending or receiving of any
communication or of any materials in this Promotion.

The Promoter and their associated agencies, and companies associated with this Promotion will take no
responsibility for prizes damaged or lost in transit.

11. Privacy Collection Statement

By submitting an entry into this Promotion, entrants consent to receive promotional and other marketing
messages from the Promoter (including messages sent electronically for an unlimited period of time).
Entrants will be able to opt-out at any time by following the instructions included in each message sent by
the Promoter.

The Promoter and its related entities collect entrants' personal information for the purpose of conducting
and promoting this Promotion (including but not limited to determining and notifying the winner). The
Promoter may disclose personal information collected to an agent who is engaged for prize fulfilment. The
Promoter may also disclose personal information collected to regulatory authorities, such as the
regulators of trade promotions. The Promoter will otherwise handle entrants’ personal information in
accordance with its Privacy Policy available at https://vertigo6.nl/privacy-policy/. Entrants may request
access or to update their personal information or lodge a complaint by writing to the Vertigo 6 Privacy
Officer, Zijpendaalseweg 12, 6814 CK, Arnhem, The Netherlands.

12. Copyright, Statutory guarantees, Waiver and liability

All entries and any copyright subsisting in the entries become and remain the property of the Promoter
who may publish or cause to be published any of the entries received. In participating in the prizes, the
winners agree to participate and cooperate as required in all editorial activities relating to the Competition,
including but not limited to being interviewed and photographed. The winners (and their companions)
agree to granting the Promoter a perpetual and non-exclusive license to use such footage and
photographs in all media worldwide, including online social networking sites, and the winners (and their
companions) will not be entitled to any fee for such use.

Prize winner is advised that tax implications may arise from his/her prize winning and he/she should seek
independent financial advice prior to acceptance of that prize.

Unless otherwise provided for in the mandatory applicable laws of Entrant's country of residence that
cannot be derogated from by agreement, these Terms and Conditions shall be governed by the laws ofthe
Netherlands, and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Arnhem, the Netherlands.

https://vertigo6.nl/privacy-policy/


Except for any liability that cannot by law be excluded, the Promoter (including its respective officers,
employees and agents) is not responsible for and excludes all liability (including negligence), for any
personal injury; or any loss or damage (including loss of opportunity); whether direct, indirect, special or
consequential, arising in any way out of: (a) any technical difficulties or equipment malfunction (whether
or not under the Promoter's control); (b) any theft, unauthorised access or third party interference; (c) any
entry or prize claim that is late, lost, altered, damaged or misdirected (whether or not after their receipt by
the Promoter) due to any reason beyond the reasonable control of the Promoter; (d) any variation in prize
value to that stated in these Terms and Conditions; (e) any tax liability incurred by a winner or Entrant; or
(f) use of a prize.

Each Eligible Entrant hereby agrees to indemnify and hold Promoter harmless from and against any and
all third-party claims, actions or proceedings of any kind and from any and all damages, liabilities, costs
and expenses relating to or arising out of any breach or alleged breach of any of the warranties,
representations or agreements of the Eligible Entrant or a prize winner taker hereunder. The provision of
this paragraph and the Eligible Entrant’s obligations hereunder shall survive the expiration of this
Promotion.

The Promoter reserves the final interpretation of the above Terms and Conditions.


