HANDLEIDING

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

Wat is het PEGI-classificatiesysteem?
Het PEGI–classificatiesysteem beschermt minderjarigen tegen games die niet geschikt
zijn voor een bepaalde leeftijd. OPMERKING dit systeem geeft geen informatie over
de moeilijkheidsgraad van games. Het PEGI-systeem bestaat uit twee delen, die ouders
en anderen die games kopen voor kinderen helpen bij het kiezen van een game die
geschikt is voor de leeftijd van de speler. Het eerste deel is een leeftijdscategorie:

Het tweede deel bestaat uit pictogrammen die een indicatie geven van het type
game-content. Afhankelijk van de game kan er een aantal verschillende pictogrammen
worden gebruikt. De leeftijdscategorie heeft betrekking op de intensiteit van de
game-content. De pictogrammen zijn:

Ga naar http://www.pegi.info/ en pegionline.eu voor meer informatie.
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SPELBESTURING
SPELBESTURING
BESTURING TE VOET
Beweging
Springen / Duiken

SPATIEBALK

Inventarisselectie

Muiswiel omhoog / omlaag

Sneltoetsen voor inventaris

1/2/3/4/5/6/7/8

Eerste aanval

MUIS 1

Richtmodus

MUIS 2

Herladen

R

Granaat gooien

MUIS 3/Q

Granaat aan/uit

G

Contactgevecht / Menselijk schild
doden

F

Voertuig in / Activeren / Grijp
menselijk schild

E

Aanhanger rekruteren

Z

Belediging

X

Compliment

C

Sprint

s

Hurken
Mobieltje
Pauzemenu/Opties
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W/A/S/D

CTRL

t
ESC

Push to talk

V

Tekstchat

T

BESTURING AUTO/MOTOR
Links afslaan / Rechts afslaan

A/D

Gas geven

W

Remmen/Achteruit

S

Slippen

SPATIEBALK

Nitro

s

Volgende radiozender

C

Vorige radiozender

X

Wapen afvuren

MOUSE1

Granaat gooien

MOUSE3/Q

Claxon

F

Cruise control
Aanhanger rekruteren
Achterover zitten (motor)

CTRL

Z
ALT
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HEAD-UP
H
EAD-U
UP D
DISPLAY
ISPLAY ((HUD)
HUD)
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1. Minikaart
2. Wapenpalet
3. Gezondheid
4. Sprint
5. Aanhangers

3
4
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HOOFDMENU
HOOFDMENU
CAMPAGNE/SPEL LADEN
De Saints zijn niet meer tevreden met hun reputatie als criminele meesterbreinen, ze willen
hun beruchtheid omzetten in beroemdheid. Ze verdienen miljoenen met hun Saints- logo
op lunchtrommeltjes, actiepoppetjes en bij realityprogramma’s. Door pech belandden
de Saints op het pad van het Syndicaat, een legendarische criminele broederschap
die over de hele wereld zijn mannetjes heeft. Na nog een mislukte klus zijn de Saints
teruggeworpen in de wereld van seks, geweld en verraad. Ze weigeren de macht van
het Syndicaat te erkennen en reizen af naar Steelport, een stad die Sodom er laat uitzien
als Staphorst. De Saints zijn uit op bloed en gaan het Syndicaat slopen, tot op de grond.

SAMENWERKINGSCAMPAGNE
Speel de hele campagne met één verhaal door met een vriend via een LAN of online.
Spelers kunnen meedoen of ophouden wanneer ze willen, zodat jij de uiteindelijke
controle hebt over je campagne.

HORDEMODUS
Vecht met hordes bendeleden, zombies en strippers in Hordemodus. Vijanden komen in
golven op je af en je hoeft alleen maar lang genoeg te overleven om ze een kopje kleiner
te maken. Bij elke ronde hoort ook een aardigheidje. Je bent bijvoorbeeld dronken, staat
oog in oog met reuzen als vijanden of moet met zombies vechten om het er levend van af
te brengen.

DOWNLOADBARE CONTENT
Open een Steam-overlay om downloadbare inhoud te bekijken en aan te schaffen voor
Saints Row ®: The Third™.

COMMUNITY
Gebruik je THQ ID of koppel je gamerprofiel aan een bestaande ID om naar de
communitysite te kunnen gaan waar je schermfoto’s, statistieken en spelvoortgang kunt
delen. Je kunt ook personages van de site die je hebt gemaakt, uploaden om met de
community te delen.

OPTIES
Wijzig je besturingsopties, bekijk besturingsplannen, wijzig de moeilijkheidsgraad of pas
het scherm of het geluid aan in het menu Opties.

EXTRA’S
Bekijk de credits of de digitale handleiding voor Saints Row ®: The Third™.

AFSLUITEN NAAR BUREAUBLAD
Saints Row ®: The Third™ afsluiten en teruggaan naar het bureaublad.
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PAUZEMENU
P
AUZEMENU & M
MOBIELTJE
OBIELTJE

Druk op ESC op een willekeurig moment tijdens het spel om naar het Pauzemenu te
gaan. Je kunt je spel opslaan, een eerder opgeslagen spel laden, opties binnen het spel
aanpassen, samenwerkingsopties wijzigen of het spel verlaten.

OPNAMEMODUS
Voer een opnamemodus in waarmee je de laatste speelmomenten in het spel direct naar
een filmbestand kunt exporteren door op F10 te drukken. Deze optie is beschikbaar op de
DX10 en DX11.

MOBIELTJE
Druk op t om je mobieltje te gebruiken.
Op je mobieltje vind je een overzicht van
je aankopen, kun je je locatie vaststellen,
missies selecteren, je personages bijwerken,
en nog meer. Gebruik je mobieltje om
op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen in Steelport en om ervoor
te zorgen dat jouw ploeg de beste spullen
heeft die er te koop zijn.

KAART
Bekijk een kaart van Steelport, gebruik je GPS om routes uit te stippelen of maak plannen
om een bepaald gebied te veroveren.
MISSIES
Ontdek welke missies er momenteel beschikbaar zijn voor je en activeer ze wanneer je
wilt.
SAINTSBOOK
Heb je behoefte aan Respect of probeer je een bende te elimineren? Ga naar het
Saintsbook om mogelijke missies en afleidingsacties te bekijken die je dichter bij je doel
kunnen brengen. Zoek doelwitten voor de huurmoordenaar om iemand te liquideren,
zoek Chop Shop-voertuigen om te stelen of accepteer Uitdagingen.
UPGRADES
Tijdens je voortgang door Saints Row ®: The Third™ verdien je geld en behaal je niveaus.
Als je bepaalde niveaus haalt, mag je nieuwe kenmerken kopen. Je kunt je gezondheid
verbeteren, de schade tijdens vallen verminderen, de duur van je beruchtheid
verkleinen, de vaardigheden van je aanhangers verbeteren, en meer!

5

MUZIEK
Schakel radiozenders die je kunt horen terwijl je rijdt in of uit of maak je eigen mixtape
van nummers die je selecteert uit de soundtrack vanSaints Row ®: The Third™.
CAMERA
Neem schermfoto’s van coole dingen terwijl je Saints Row ®: The Third™ speelt. Ga naar
www.saintsrow.com om je schermfoto’s te zien en stuur ze naar je vrienden. Je wordt
gevraagd verbinding te maken met de communitysite, anders werkt deze functie niet.
TELEFOON
Bel je mede-Saints voor wat hulp.
GELD
Geld pakken is leuk, maar geld verdienen is nog leuker. Als je winkels of eigenschappen
koopt en Activiteiten of Gangoperaties speelt, verhoog je je stad inkomsten per uur. Je
kunt ook geld overboeken van je bankrekening naar je portemonnee.
EXTRA’S
Activeer Cheats of bekijk je statistieken tot nu toe.

STAMPIJ MAKEN
IIN
NS
STEELPORT
TEELPORT
DE BASISBEGINSELEN
GEZONDHEID
Je gezondheidsbalk staat afgebeeld op de bovenste helft van het wapen-HUD. De rode
balk staat voor je huidige gezondheidsniveau en wordt na verloop van tijd aangevuld als
hij leeg raakt. Als je gezondheidsbalk helemaal verdwijnt, ga je dood en word je wakker
buiten een ziekenhuis.
LOPEN EN SPRINTEN
Gebruik de knoppenW/A/S/D om overal in Steelport rond te lopen. Houd s
ingedrukt om te sprinten. Je kunt maar een beperkte tijd sprinten voor je moe wordt.
De gele balk rondom het wapenpalet in de rechteronderhoek van het scherm is je
sprintmeter. Wanneer die meter helemaal leeg is, moet je stoppen met sprinten tot je
niet meer moe bent.
STAD OVERNEMEN
Steelport is eigendom van het Syndicaat en je moet het blok voor blok van ze overnemen.
Dit kun je doen door Activiteiten te spelen, Gangoperaties te overwinnen en winkels en
eigenschappen te kopen. Elke keer dat je meer gebied inneemt, verdien je Uurloon dat
op je bankrekening wordt gezet en beschikbaar is op je mobieltje, in het menu GELD. Elk
uur dat je speelt in het spel wordt het direct voor je witgewassen.
DE KAART GEBRUIKEN
Open de kaart vanuit het menu Mobieltje. Op de kaart staat hoeveel geld je momenteel
hebt, je uurloon en wat zich in de buurt van je huidige locatie bevindt. Stel een GPS-doel
in en de kaart genereert automatisch een route die je kunt volgen.
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RESPECT
Respect is hoe je kunt inschatten hoe berucht je jezelf maakt. Door het doden van je
vijanden, volbrengen van missies en het uitvoeren van andere acties in het spel, verdien
je Respect. Hoe meer Respect je hebt, hoe hoger je rangorde en hoe meer toegang je
hebt tot upgrades en andere functies in het spel. Je hoeft je niet druk te maken over het
verliezen van Respect of hoe je bijhoudt hoeveel respect je hebt. Als je Respect verdient,
kom je automatisch hoger in de rangorde en via pop-ups in het spel kom je te weten wanneer
je toegang hebt tot nieuwe vaardigheden of bepaalde dingen kunt kopen met geld.
AANHANGERS
Als je in een buurt bent die van jou is of als je om versterking hebt gevraagd, druk je op Z
om Saints aan je ploeg toe te voegen. Je kunt maximaal drie Saints in je ploeg hebben en
zij helpen je in gevechten en rijden met je mee in voertuigen. Deze versterkingen kunnen
je leven redden door de vijand af te leiden of te doden, dus ga liever op pad met een
groep wanneer dat enigszins mogelijk is.
AANPASSING
Aanpassing gaat niet alleen over een mooi gezichtje of een nieuw paar schoenen. Met
Aanpassing kun je je personage uniek en je voertuigen echt van jou maken. Bedenk een
kleurenschema of versiering en draag het met trots. Behalve dat fijne warme gevoel,
geeft Aanpassing je ook Respect. Een deel van de aankoopprijs van de kleren,
tatoeages, wapens of andere opties die je koopt, gaat naar Respect. Ga naar de winkels
in het spel om snel wat Respect te krijgen en je gevoel voor mode te verbeteren.
ACTIVITEITEN
Activiteiten vormen de meest waanzinnige spelacties die de Saints gebruiken om gebied
te veroveren op het Syndicaat terwijl ze Geld en Respect verdienen. Je krijgt een inleiding
tot activiteiten via je contactpersonen of je kunt de stad doorzoeken en ze allemaal vinden.
Zodra je Activiteiten hebt voltooid, worden er nieuwe Activiteiten ontgrendeld om de
uitdagingen en beloning te verhogen.
AFLEIDINGSACTIES
Eén manier om Respect te verdienen, is om afleidingsacties te volbrengen. Afleidingsacties
kunnen allerlei acties zijn, bijvoorbeeld slippen in een voertuig, bendeleden doden,
iemand door zijn hoofd schieten of base-jumpen. Hoe meer van deze afleidingsacties
je uitvoert, hoe meer Respect je verdient, dus probeer het uit. Veel plezier ermee!
AUTO’S KAPEN
Auto’s stelen is een belangrijk onderdeel van het spel. Kies je auto verstandig uit. Sommige
auto’s zijn langzaam en andere extreem snel. Weer andere auto’s zijn goed in bochten,
maar hebben onvoldoende bepantsering. Druk op E om een auto te kapen. Je trekt de
eigenaar van de auto, als die er is, uit zijn auto en springt op de stoel van de bestuurder.
AGRESSIEVE AUTOKAPING
Heb je haast? Houd s ingedrukt en druk op E om een agressieve kaping uit te
voeren. In plaats van rond de auto te lopen en de deur te openen, spring je door het
dichtstbijzijnde raam, direct op de stoel van de bestuurder. De bestuurder wordt met
kracht uit de auto geslingerd zodat jij er meteen vandoor kunt gaan.
AFLEIDINGSACTIE MET GIJZELAAR
Als je een auto kunt kapen met een passagier erin, heb je geluk! Dan kun je meedoen in
een Afleidingsactie met gijzelaar. Ga ervandoor met hoge snelheid en wees de politie te
snel af tot de gijzelaar over de brug komt met geld. Als je langzamer gaat, kan de
gijzelaar ontsnappen.
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IINSTRUCTIES
NSTRUCTIES
VOOR
V
OOR IINSTALLATIE
NSTALLATIE
Installatie van exemplaar in verpakking
Als je een exemplaar van Saints Row ®: The Third™ in een verpakking hebt gekocht,
plaats je de dvd-rom in het schijfstation. Selecteer je taal en installeer het spel. Tijdens
de installatie wordt je gevraagd Steam te installeren als dat nog niet is gebeurd
en vervolgens wordt je gevraagd je aan te melden bij je Steam-account. Volg de
instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Je moet tijdens het begin
van het installatieproces verbonden zijn met internet.
Als je wordt gevraagd om je productcode, kun je deze vinden achterop de kaft van
de handleiding.
Installatie van Steam
In het geval van aankopen van Saints Row ®: The Third™ via de onlinewinkel van
Steam, verschijnt het spel automatisch in je lijst met Games. Klik op de titel van
Saints Row ®: The Third™ om de spelpagina te openen.
Klik op de knop Installeren bovenaan de pagina om de installatie te starten.
Je kunt ook een exemplaar in verpakking van Saints Row ®: The Third™ dat je in een
winkel hebt gekocht, toevoegen aan je Steam-account. Klik in het menu Games
op “Een product activeren op Steam” en ga akkoord met de Servicevoorwaarden.
Voer je productcode in op de weergegeven regel en klik op Volgende. Je kunt nu je
exemplaar van Saints Row ®: The Third™ downloaden en ermee spelen, net alsof je
dit direct via Steam had aangeschaft.
DIRECTX 9 VEREIST
DirectX versie 9.0c (bevindt zich op de installatieschijf) of hoger is vereist om
Saints Row ®: The Third™ te kunnen spelen.
PROBLEEMOPLOSSING
Raadpleeg het Leesmij-bestand in de map waarin het spel wordt geïnstalleerd voor
de laatste informatie over probleemoplossing en technische ondersteuning.
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LICENTIEOVEREENKOMST
LICENTIEOVEREENKOMST
Door het bestand te gebruiken geeft u aan dat u instemt om gebonden te zijn aan de bepalingen.
1. EIGENDOM.
De Software is en zal het eigendom blijven van THQ en zijn leveranciers. THQ en zijn leveranciers zullen eigenaar blijven van
alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die betrekking
hebben op of aanwezig zijn in de Software. Behalve zoals is voorzien in paragraaf 2, beschikt u over geen rechten op titels van
of belangen in de Software. De Software is niet aan u verkocht maar u gebruikt deze in licentie onder de bepalingen van deze
overeenkomst. Als u instemt met alle bepalingen van deze overeenkomst, bezit u slechts de media waarop de Software is
verschaft en niet de Software zelf.
2. LICENTIEVERLENING.
THQ verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om één exemplaar van de Software te gebruiken in het land waar
u deze´hebt aangeschaft voor uw eigen persoonlijk gebruik. Alle overige rechten zijn expliciet gereserveerd door THQ. U bent
niet gerechtigd: (a) de Software op meerdere computers te installeren, de Software te delen via een timeshare of deze beschikbaar
te maken voor meerdere personen, (b) de Software te reverse-engineeren of decompileren, of (c) de Software te exporteren.
U mag één kopie maken van de Software, uitsluitend met als doel het maken van een reservekopie, vooropgesteld dat u alle
auteursrechtkennisgevingen en overige vertrouwelijke of eigendomsgegevens die op het oorspronkelijke exemplaar staan, op
deze kopie reproduceert. U erkent dat THQ of zijn leveranciers de Software te allen tijde mogen bijwerken en dat daaraan geen
verplichtingen kunnen worden ontleend voor de verstrekking van updates, louter door uw instemming met deze overeenkomst.
3. BEPERKTE GARANTIE. THQ (UK) LIMITED
garandeert de oorspronkelijke koper van dit THQ (UK) LIMITED-product dat het medium waarop het computerprogramma is
opgenomen vrij is van gebreken aan materialen en uitvoering gedurende een periode van negentig (90) dagen na
aankoopdatum. Deze THQ (UK) LIMITED-software wordt verkocht “in de huidige staat”, zonder uitdrukkelijke of geïmpliceerde
garantie in enige vorm, als gevolg van het gebruik van dit programma. THQ (UK) LIMITED stemt ermee in om gedurende een
periode van negentig (90) dagen een THQ (UK) LIMITED-product naar eigen goeddunken kosteloos te repareren of te
vervangen, zonder portokosten met als uitgangspunt het aankoopbewijs, via de customer service in Engeland. Kosteloze
vervanging van de Game Disc voor de oorspronkelijke koper vormt onze maximale aansprakelijkheid. Verzending naar THQ
(UK) LIMITED, Ground Floor; Block A, Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey, GU21 5BH, Verenigd Koninkrijk. Reken op 28
dagen na verzending voordat wij uw Game Disc retourneren. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage. Deze garantie is
niet van toepassing en ongeldig indien het gebrek in het THQ (UK) LIMITED-product het gevolg is van misbruik, onredelijk
gebruik, verkeerd gebruik of nalatigheid. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE OVERIGE GARANTIES EN GEEN
ANDERSSOORTIGE REPRESENTATIES OF CLAIMS ZULLEN BINDEND ZIJN, OF THQ (UK) LIMITED TOT IETS VERPLICHTEN.
ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF GESCHIKTHEID VAN DIT SOFTWAREPRODUCT, INCLUSIEF GARANTIES MET
BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE EERDER
VERMELDE PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN. IN GEEN GEVAL ZAL THQ (UK) LIMITED AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, NAAR AANLEIDING VAN HET BEZIT, GEBRUIK OF HET NIET
FUNCTIONEREN VAN DIT THQ (UK) LIMITED-PRODUCT. UW CONSUMENTENRECHTEN ZIJN NIET IN HET GEDING. Dit
computerprogramma en de verwante documentatie en materialen worden beschermd door zowel nationale als internationale
auteursrechtwetgevingen. Opslag in een database-systeem, reproductie, vertaling, verhuur, uitlening, uitzending en
openbaarmaking zijn verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THQ (UK) LIMITED.
4. BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL THQ MEER AANSPRAKELIJKHEID BEKENNEN MET BETREKKING TOT DEZE
OVEREENKOMST EN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE WAARMEE DEZE AANSPRAKELIJKHEID IN HET
GEDING IS GEKOMEN (OP BASIS VAN WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), OF ZAL DEZE HOGER
LIGGEN DAN HET LICENTIEBEDRAG DAT IS ONTVANGEN DOOR THQ VOOR DE SOFTWARE. GEEN THQ-LEVERANCIER ZAL
AANSPRAKELIJKHEID ZIJN ONDER DEZE OVEREENKOMST. IN GEEN GEVAL ZULLEN THQ OF LEVERANCIERS VAN THQ
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, UITZONDERLIJKE, SPECIALE OF GEVOLG- OF INCIDENTELE
SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GEDORVEN WINST) ZELFS INDIEN THQ OF DE
LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS
DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN,
ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. THQ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
CLAIMS VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. DE BEPERKTE GARANTIE, BEPERKTE VERGOEDINGEN EN
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIDSVOORZIENINGEN IN DEZE OVEREENKOMST VORMEN EEN FUNDAMENTEEL ONDERDEEL
VAN DE BASIS VAN DE ONDERSTAANDE AANBIEDING, EN THQ IS NIET IN STAAT OM DE SOFTWARE TE VERSCHAFFEN
ZONDER DEZE BEPERKINGEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. IN DAT GEVAL IS DE
DUUR VAN ENIGE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN NA
ONTVANGST VAN DE SOFTWARE. DEZE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. U BESCHIKT MOGELIJK
OOK OVER ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
5. BEËINDIGING.
U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien u in strijd handelt
met een van de bepalingen van deze overeenkomst. Na beëindiging dient u de software en de reservekopie die eventueel
conform de Overeenkomst is gemaakt, te vernietigen.
THQ (UK) Limited, Ground Floor, Block A
Dukes Court, Duke Street
Woking, Surrey, GU21 5BH, Verenigd Koninkrijk
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