
Wereldkampioenschap Ticket to Ride® 
Officieel reglement

KAMPIOENSCHAP ZONDER AANKOOPVERPLICHTING

DEZE COMPETITIE STAAT OPEN VOOR IEDEREEN DIE OP HET TIJDSTIP VAN ZIJN 
EERSTE KWALIFICATIETOERNOOI 18 JAAR OF OUDER IS.  

1. Inleiding
Het Wereldkampioenschap Ticket to Ride ('Kampioenschap') omvat een reeks toernooien die 
van september 2013 tot september 2014 plaatsvinden en tot doel hebben een enkele 
wereldkampioen Ticket to Ride te bepalen via lokale kwalificatietoernooien, nationale of 
regionale toernooien in bepaalde landen en het toernooi om het wereldkampioenschap.
Het Kampioenschap wordt gesponsord door Days of Wonder, Inc. 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5 Las Vegas, NV 89119, USA (de “Sponsor”). 
Er wordt één (1) WERELDKAMPIOEN Ticket to Ride bepaald in een reeks van Ticket to 
Ride-bordspeltoernooien. Alle prijswinnaars zullen louter op basis van hun vermogen om het 
bordspel Ticket to Ride te spelen bepaald worden.
ER WORDT ÉÉN HOOFDPRIJS (1), EEN REIS VOOR TWEE NAAR AZIË, DEELS AAN 
BOORD VAN DE EASTERN & ORIENTAL EXPRESS VAN BANGKOK NAAR SINGAPORE, 
UITGEREIKT AAN DE WERELDKAMPIOEN.
Dit Kampioenschap is onderworpen aan de nationale, federale, lokale, provinciale, 
gemeentelijke en territoriale wetgeving en regelgeving.

2. Timing
De kwalificatietoernooien vinden vanaf september 2013 plaats op diverse locaties in 
verschillende landen totdat de gekwalificeerde spelers van de deelnemende landen bekend 
zijn. Het Wereldkampioenschap zal in september 2014 plaatsvinden in of nabij Parijs 
(Frankrijk). 

3. Deelnamevoorwaarden
Het Kampioenschap staat open voor spelers die minstens 18 jaar oud zijn op de datum van 
hun eerste deelname aan een kwalificatietoernooi. Alle spelers moeten een staatsburger of 
legale inwoner zijn van het land of de regio waar het toernooi wordt georganiseerd. Spelers 
kunnen verplicht worden om een bewijs van hun nationaliteit en/of verblijfsvergunning voor te 
leggen om hun prijzen in ontvangst te kunnen nemen.
Personeelsleden, functionarissen en bestuurders van de Sponsor, diens distributeurs, 
leveranciers, contractanten en geassocieerde ondernemingen alsook hun rechtstreekse 
familieleden (ouders, partners, kinderen, broers, zusters en grootouders) en de personen die 
met hen samenleven mogen niet aan het kampioenschap deelnemen. 

4. Hoe deelnemen
Er zal een reeks kwalificatietoernooien georganiseerd worden in bepaalde landen over de 
hele wereld. Een lijst met de landen waar kwalificatietoernooien worden georganiseerd, is 
beschikbaar op   www.daysofwonder.com/championship. Deze lijst kan op elk tijdstip 
bijgewerkt worden om bijkomende kwalificatietoernooien op te nemen. Door deel te nemen 
aan een kwalificatietoernooi bevestigen de spelers dat ze aan de deelnamevoorwaarden 
voldoen en verklaren ze zich akkoord met alle regels en voorwaarden van het 
Kampioenschap.

5. Deelnemende landen en regio's
Er zullen nationale en regionale kampioenen bepaald worden voor de landen die vermeld 
staan op de pagina van het Ticket to Ride-kampioenschap op  
www.daysofwonder.com/championship. Elke nationale kampioen zal uitgenodigd worden om 
deel te nemen aan het Wereldkampioenschap. De speler die als tweede eindigt in de regio 
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Noord-Amerika (USA & Canada) zal ook voor het Wereldkampioenschap worden 
uitgenodigd.  Alle spelers moeten een staatsburger of legale inwoner zijn van het land of de 
regio waar ze spelen om te mogen deelnemen aan het nationale kampioenschap en het 
Wereldkampioenschap.

6. Structuur van de toernooien voor het Kampioenschap
De structuur van de kwalificatietoernooien en van de toernooien voor de nationale 
kampioenschappen en het Wereldkampioenschap zal door de Sponsor en/of de 
Toernooileiders bepaald worden en zal op voorhand bekend gemaakt worden op de 
toernooiwebpagina's van de Sponsor. De structuur van een toernooi kan enkel door de 
Sponsor of door de Toernooileider worden aangepast of gewijzigd. Tijdens de toernooien 
worden verschillende spellen uit de Ticket to Ride-serie gespeeld; het kan onder andere 
gaan om Ticket to Ride, Ticket to Ride Europe of enige andere gepubliceerde en  
beschikbare Ticket to Ride-uitbreiding of -kaart.

7. Prijzen van de lokale kwalificatietoernooien
De winnaar van een lokaal toernooi krijgt:
- een uitnodiging om deel te nemen aan het nationale of regionale kampioenschap; 
- een trofee voor de eerste plaats in het toernooi

De speler op de tweede plaats krijgt:
- de kans om als eerste reserve deel te nemen aan het nationale kampioenschap indien de 

winnaar niet aanwezig kan zijn;

De speler op de derde plaats krijgt:
- de kans om als tweede reserve aan het nationale kampioenschap deel te nemen indien de 

eerste twee spelers niet aanwezig kunnen zijn.

8. Prijzen van de nationale of regionale kampioenschappen
De nationale of regionale kampioen krijgt:
- een uitnodiging om deel te nemen aan het wereldkampioenschap in Parijs (Frankrijk);
- vervoer per trein of vliegtuig (naar goeddunken van de Sponsor) van hun woonplaats naar 

Parijs om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap en hotelaccommodatie voor één 
(1) persoon (tweesterrenhotel naar keuze van de Sponsor)

- één (1) trofee voor de nationale kampioen.

De prijzen voor de nationale en regionale kampioenen hebben bij benadering een 
winkelwaarde van $ 3 000.

De speler op de tweede plaats krijgt:
- één (1) trofee voor de tweede plaats; en
- de kans om als eerste reserve zijn of haar land te verdedigen op het Wereldkampioenschap 

indien de nationale kampioen niet wil of kan deelnemen; in dat geval gaan de trein- of 
vliegtuigtickets en de hierboven beschreven voordelen naar de speler in kwestie; 

De speler op de derde plaats krijgt:
- één (1) trofee voor de derde plaats; en
- de kans om als tweede reserve zijn of haar land te verdedigen op het 

Wereldkampioenschap indien de nationale kampioen en de eerste vervanger niet kunnen of 
willen deelnemen. 

In Noord-Amerika plaatsen zowel de winnaar als de speler op de tweede plaats zich voor het 
Wereldkampioenschap. Indien één van hen of beiden niet kunnen of willen deelnemen aan 
het Wereldkampioenschap, zal eerst de speler op de derde plaats en dan de speler op de 
vierde plaats de kans krijgen om hen op het Wereldkampioenschap te vervangen.



9. Prijzen van het Wereldkampioenschap
De Wereldkampioen krijgt:
-  de hoofdprijs van het wereldkampioenschap, met name een reis voor twee naar Azië die 

een treinreis op de Eastern & Oriental Express van Bangkok naar Singapore omvat;
- hotelaccommodatie voor twee voor de nachten voor en na de treinreis met de Eastern & 

Oriental Express; 
- vervoer per trein of vliegtuig van hun woonplaats naar de stad van bestemming en vertrek 

in Azië; en 
- de trofee van het wereldkampioenschap.

Deze prijs heeft bij benadering een winkelwaarde van $ 15.000 tot $ 20.000 afhankelijk van 
de woonplaats van de winnaar. De Wereldkampioen mag naar eigen goeddunken beslissen 
om de reis in te wisselen voor een geldprijs van $ 10.000.

De speler op de tweede plaats krijgt: 
- één (1) trofee voor de tweede plaats op het wereldkampioenschap.

De speler op de derde plaats krijgt: 
- één (1) trofee voor de derde plaats op het wereldkampioenschap.

10. Met betrekking tot alle prijzen
De winnaars zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle nationale, federale, provinciale, 
lokale, gemeentelijke en territoriale belastingen en andere vergoedingen die samenhangen 
met de ontvangst en het gebruik van de prijzen. Inwisseling, toewijzing of overdracht van 
prijzen is niet toegestaan tenzij zoals hierboven bepaald. De Sponsor behoudt zich niettemin 
het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs met een equivalente of 
grotere waarde indien de vermelde prijs niet uitgereikt kan worden.  De Sponsor zal de 
wettelijk vereiste belastingen afhouden en/of declareren conform de wetgeving van het 
rechtsgebied van de Sponsor en van het rechtsgebied van de winnaar.

11. Publiciteit
Tenzij lokale wettelijke bepalingen dit verbieden, geeft de deelnemer aan een regionaal of 
nationaal kampioenschap of aan het Wereldkampioenschap de Sponsor de toestemming om 
zijn naam, afbeelding, stem, mening, woonplaats en land te gebruiken voor promotionele 
doeleinden in om het eender welke media zonder enige verdere betaling of vergoeding. 

12. Algemene voorwaarden
De Sponsor behoudt zich het recht voor om de kampioenschappen te annuleren of te 
wijzigen indien fraude, technische defecten of andere factoren buiten diens redelijke controle 
de integriteit van het kampioenschap schaden, zoals door de Sponsor naar eigen goed 
dunken bepaald. In dat geval behoudt de Sponsor zich het recht voor om de prijs te verloten 
onder de deelnemers die gekwalificeerd waren voordat de integriteit van het kampioenschap 
geschaad werd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken eender 
welke deelnemer te diskwalificeren indien vastgesteld wordt dat die persoon vals speelt, 
onheus omgaat met de deelnamevoorwaarden,  dit Officiële Reglement of andere aspecten 
van het Kampioenschap niet naleeft, of zich op een onsportieve  of storende manier 
gedraagt.  Elke poging van eender welke persoon om de website van de Sponsor te 
beschadigen of de legitieme werking van dit Kampioenschap te ondermijnen, wordt als een 
inbreuk op de strafrechtelijke en burgerrechtelijke wetgeving gezien; bij een dergelijke poging 
behoudt de Sponsor zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van deze persoon 
voor zover toegestaan door de wet.  Indien de Sponsor er niet in slaagt om de naleving van 
eender welke voorwaarde van dit Officiële Reglement af te dwingen, geldt dit niet als afstand 
van die bepaling.



13. Vrijwaring
Door zijn deelname aan dit Kampioenschap en/of de ontvangst van eender welke prijs 
verbindt elke deelnemer zich ertoe om de Sponsor, de Toernooileider(s) en hun respectieve 
geassocieerde ondernemingen, franchisenemers, functionarissen, bestuurders, 
personeelsleden en vertegenwoordigers te vrijwaren van en te beschermen tegen elke claim 
of rechtszaak die voortvloeit uit het Kampioenschap of uit de ontvangst of het gebruik van 
eender welke prijs. 

14. Beperkingen van de aansprakelijkheid
De Sponsor is niet verantwoordelijk voor, en de deelnemer vrijwaart de Sponsor bij deze van 
elke claim ten gevolge van:  (1) technische gebreken van enige aard, inclusief maar niet 
beperkt tot het slecht functioneren van telefoons, computers, netwerken, hardware of 
software; (2) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van eender welke dienst; (3) 
ongeautoriseerde menselijke tussenkomsten in eender welke fase van het deelnameproces 
of het Kampioenschap; (4) elektronische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen bij 
de administratie van het Kampioenschap of bij de verwerking van de inschrijvingen; of (5) 
eender welke lichamelijke of materiële schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan de 
computer van de deelnemer, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk het 
gevolg kan zijn van diens deelname aan het Kampioenschap of van het downloaden van 
eender welk materiaal van de website(s) van de Sponsor, ongeacht of dit materiaal door de 
Sponsor of door een derde werd opgesteld, en ongeacht of het materiaal met behulp van 
een hyperlink met een website van de Sponsor in verbinding stond. Er zal slechts één prijs 
voor de nationale kampioen en de wereldkampioen gegarandeerd uitgereikt worden.  Indien 
er door fouten in de productie, technische of commerciële voorbereiding of programmering of 
eender welke andere fouten meer prijzen beschikbaar zijn of geclaimd worden dan het aantal 
dat in dit Officiële Reglement wordt vermeld, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor om 
enkel het in dit reglement vermelde aantal prijzen te verloten onder alle legitieme deelnemers 
aan het Kampioenschap. 

15. Geschillen
De deelnemers verklaren zich akkoord dat: (1) alle geschillen, claims en rechtszaken die het 
gevolg zijn van of verband houden met dit Kampioenschap of de uitgereikte prijzen 
individueel en zonder enige vorm van  collectieve actie beslecht zullen worden door de 
United States District Court voor het Noordelijke District van Californië of door het bevoegde 
Hooggerechtshof van Californië te Santa Clara County in de staat Californië in de Verenigde 
Staten; (2) alle claims, uitspraken en toekenningen beperkt zullen blijven tot de feitelijke 
rechtstreeks opgelopen kosten, inclusief de kosten die verband houden met de deelname 
aan dit Kampioenschap, maar in geen geval honoraria van advocaten; en (3) de deelnemer 
onder geen omstandigheden enige vergoeding zal ontvangen en tevens afstand doet van 
alle rechten om een schadevergoeding te eisen voor punitieve, incidentele en gevolgschade 
of enige andere schade tenzij voor feitelijke rechtstreeks opgelopen kosten, alsook van alle 
rechten om die schade te laten vermenigvuldigen of op enige andere manier te verhogen. IN 
BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE NIET TOEGELATEN, DUS BOVENSTAANDE BEPALINGEN ZIJN 
MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de 
opbouw, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van dit Officiële Reglement of van de 
rechten en plichten van de deelnemer of Sponsor in verband met deze wedstrijd worden 
beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Californië 
(Verenigde Staten), zonder evenwel rekening te houden met enige reglementering omtrent 
rechtskeuze en rechtsconflicten (van de staat Californië (Verenigde Staten) of enig ander 
rechtsgebied) op basis waarvan de wetten van een ander rechtsgebied zouden gelden dan 
die van de staat Californië (Verenigde Staten). Alle nationale, federale en lokale wetten en 
reglementeringen zijn van toepassing.

16. Gegevensinzameling 



De Sponsor verzamelt persoonlijke gegevens van alle deelnemers aan het Kampioenschap. 
De ingezamelde gegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid 
(http://www.daysofwonder.com/en/about/privacy/).

17. Winnaarslijst/Officieel Reglement
Een lijst met de nationale/regionale kampioenen en de naam van de wereldkampioen zal ten 
laatste 30 dagen na elk toernooi in kwestie gepubliceerd worden op www.daysofwonder.com.

Wilt u graag de naam en woonplaats van de winnaar van de hoofdprijs en/of een exemplaar 
van het Officiële Reglement ontvangen, stuur dan een naar uzelf geadresseerde en 
voldoende gefrankeerde envelop naar "Ticket to Ride World Championship" c/o DOW 
Games Inc. 334 State Street, Suite 203, Los Altos, CA 94022. Verzoeken voor een 
winnaarslijst moeten tegen 30 oktober 2014 ontvangen worden. Inwoners van de staat 
Vermont of van Canada moeten geen postzegels voor het retourneren voorzien.

18. Vertaling zonder juridische waarde.
Elke deelnemer erkent en aanvaardt tevens dat de huidige Nederlandse vertaling van het 
originele Engelse reglement slechts benaderend is en in geen geval juridische waarde heeft. 
Deze vertaling vervangt evenmin de verplichting om het oorspronkelijke Engelstalige 
reglement te lezen en te aanvaarden. Het Engelstalige reglement is beschikbaar op de 
website van de organisator.


