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Van:
Aan:

Re: Loot boxes persbericht
woensdag 11 april 2018 15:20:41

Onderwerp:
Datum:

Kijk top! Scheelt inderdaad veel gedoe hoor.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 apr. 2018 cm 12:24 heeft|

tg)kansspelautoriteit.nl> het volgende

geschreven:

Thanks! Ik heb alsnog via Marja voor elkaar gekregen dat we het er gewoon ult kunnen halen. DIt scheelt
een hoop gedoe;-)
Dankjewel voor alle informatie en tot snel!
Groet,

Van:{
Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:18

Aan:^mmj§akansspelautoriteit.nl>
Onderwerp: Re: Loot boxes persbericht

HoidlP
Het beste is om bij|||||||||Plangs te lopen. Zij heeft weleens zienswijze hij Google
opgevraagd.JUis er morgen weer.
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 apr. 2018 om 11:36 heeft(

|akansspplautnriteit.nl> het

volgende geschreven:

Dit onderdeel is toegevoegd omdat het MI dit graag wilde. Dit omdat er velen vragen
zullen komen aangaande de methodologie. Heb je een voorbeeld van een wijze hoe Ik
deze party 'goed' kan informeren?
Groet,

Van:|
Verzonden: woensdag 11 april 2018 10:44

Aan:mi|^^^J[^akansspelautoriteit.nl>
Onderwerp: Re: Loot boxes persbericht

Hoifll
Bij het gebruiken van bedrijfsnamen in persberichten is het goed om
de bedrijven daarvan op de hoogte te stellen. Het risico is namelijk dat
zij schade kunnen leiden door een dergelijke publicatie (zai ik ais
advocaat betogen) en voor Amerikaanse partijen zai ik helemaal
oppassen aangezien zij met bun legal team hier vaak bovenop zitten.

AlsJio.2.g Igeen onderwerp is van het onderzoek dan zai ik de naam
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weglaten. De tekst is al voldoende duidelijk en krachtig ook zonder
10.2.g

Specificeren van het artikel is denk ik altijd goed omdat artikel 1 een
heel ruim artikel is, geen must jullie kunnen het ook laten staan.
Greet,

Op 11 apr. 2018 cm 10:32 heeftj
)kansspelautoriteit.nl> het volgende geschreven:

10.2.
Dankjewel voor je feedback.
10.2.g
ook geen onderwerp van
is niet op de hoogte, echter is g

onderzoek. Dit is slechts een platform zoals Google, Facebook of

Twitter. Is het erg dat we dit benoemen zonder fO ^ g hiervan op de
hoogte te stellen?
We kunnen artikel 1 verder uitwerken, dit is echter voor het publiek
niet echt interessant. Zie je hier een risico als we het zo laten?
Groet,

Van:|
Verzonden: woensdag 11 april 2018 09:55

Aanr^^jmJUakansspelautoriteit.nb
Onderwerp: Re: Loot boxes persbericht

HoiflB
11.1

In het persbericht wordt verwezen naar artikel 1 van de
Wok maar hebben jullie ook kunnen specificeren welk lid
van toepassing is?

Daarnaast wordt in het persbericht ook de naam van een
specifieke website genoemd 10.2.g Is deze website
hiervan op de hoogte/hebben zij een zienswijze kunnen
geven (let op voor naming and shaming).
Persbericht kan vooral in middenstuk meer worden

ingekort.
Vandaag werk ik vanuit huis anders was ik even bij jou
langs gewandeld.
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 apr. 2018 om 18:02 heeft|
||^B^Pakan.sspelautoriteit.nl> het volgende
geschreven:

Zoals net aangekondlgd: het persbericht. De

uitgangspunten (zie het onderzoeksrapport- dit hoef
je verder niet te lezen) zijn goedgekeurd door de RvB.
HIerbij wordt gevraagd door de RvB (en mlj) of je enige
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juridische risico's ziet op basis van het persberlcht.
Graag hoor ik van je.
Groet,

(Senior) AdviseurToezicht
Afdeling Toezicht & Aanbieder
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50 12515 XP|Den Haag
Postbus298 I2501CG |Den Haag
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