FACTSHEET: GAMING

Bescherming van de online consument
Onlangs heeft de Autoriteit Consument en Markt, beter bekend als de ‘ACM’ een nieuwe leidraad gepubliceerd
voor de bescherming van de online consument. Een deel van de leidraad heeft betrekking op verdienmodellen
in games. Wij noemen de zes belangrijkste aandachtspunten voor developers en publishers van games.
1. Games met in-app aankopen mogen niet ‘gratis’
genoemd worden
Als een game in-app aankopen mogelijk maakt, dan
mag de game niet als gratis aangemerkt worden.
Ook niet als voor de eerste aanschaf niets betaald
hoeft te worden.
2. Bij een lootbox moet de prijs in euro’s
weergegeven worden en de winkans op speciale
items moet vermeld worden
Een lootbox mag niet in in-game currency verkocht
worden als niet duidelijk is wat de werkelijke
waarde daarvan is in bijvoorbeeld euro’s of dollars.
Daarnaast moet duidelijk zijn wat de winkans is van
speciale items.
3. Games voor kinderen mogen geen aankopen
stimuleren en aankopen moeten niet mogelijk zijn
zonder toestemming van de ouders
Wanneer games zich specifiek op kinderen richten,
of veel door kinderen gespeeld worden dan mogen
aankopen niet worden gestimuleerd. Woorden als
‘koop nu’ of ‘upgrade nu’ mogen niet. Daarnaast
moet altijd toestemming van ouders gegeven
worden voordat aankopen gedaan worden.

4. Er mag geen standaard betaalinstelling zijn
Consumenten moeten vrij zijn in hun keuze van
betaalmogelijkheden wanneer zij in de game
aankopen willen doen. Bijvoorbeeld standaard een
credit card aanvinken is niet toegestaan.
5. Bij elke aankoop moet de prijs in echte valuta
vermeld worden en niet alleen de prijs in de ingame valuta
In een game moet altijd duidelijk zijn wat de
werkelijke kosten zijn van een aankoop in
bijvoorbeeld euro’s of dollars. Het vermelden van
alleen in-game currency is niet toegestaan.
6. Bij early-access games moet helder
gecommuniceerd worden over de status van de
game
Onder early-access games worden games verstaan
die nog niet klaar zijn, maar die spelers wel al
kunnen spelen in ruil voor een (kleine) bijdrage,
die ook wel als investering gezien kan worden. Het
moet voor de speler duidelijk zijn wat de status
van een game is als hij deze koopt. Daarnaast moet
duidelijk zijn of een game überhaupt uit gaat komen
en ook wanneer.
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Met deze factsheet delen
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met u. Wij zijn een team van
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www.vil.nl/gaming

18233.3 Factsheet Gaming

i.lakwijk@vil.nl / 088 - 90 80 844
Inge is gespecialiseerd op het gebied van Insolventie
& Herstructurering. Ze heeft bewondering voor
ontwerpers en ontwikkelaars die helemaal op
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