
Nintendo Switch games en veel meer!

• Sommige screenshots zijn van games die nog in ontwikkeling zijn.
• Productdetails en specificatie kunnen aangepast worden.
© 2020 Nintendo

Vind alle specificaties en informatie op de website
www.nintendoswitch.nl / www.nintendoswitch.be





Wat is de Nintendo Switch?

Nintendo Switch is een spelsysteem waarmee je  
altijd, overal en met iedereen kunt spelen.

Twee consoles zijn beschikbaar in de Nintendo Switch-familie

Nintendo Switch – met alle functies om thuis en onderweg te spelen
Drie speelstijlen

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

Nintendo Switch Lite – 
speciaal gemaakt voor handheld-gaming

 p.08 ~ p.09

 p.06 ~ p.07



TV-stijl
1Drie speelstijlen

De Nintendo Switch biedt drie speelstijlen.Altijd, overal en met iedereen.   

Plaats je Nintendo Switch in de 
houder en speel in HD op je tv.

Gemakkelijk op je tv aan te sluiten Het systeem springt 
meteen aan wanneer je 
het uit de houder haalt.

Verbind de voeding en HDMI-kabel (beide inbegrepen) met de houder.

Je kunt je systeem overal mee 
naartoe nemen en je game in 
handheldstijl verder spelen.

Nintendo Switch

HDMI cable

Voeding

Tafelstijl Klap de standaard van de Nintendo Switch uit 
en deel het plezier op één scherm.

Haal het systeem uit de houder en speel  
met de bevestigde Joy-Con-controllers.

2Drie speelstijlen

Joy-Con
De Nintendo Switch heeft 
een controller aan beide zijden 
die samen functioneren. 

Wanneer de Joy-Con in de 
houder zitten werkt dit als een 

traditionele controller. 
Zonder de houder werken ze als 

twee afzonderlijke controllers.

Handheldstijl
3Drie speelstijlen



De Nintendo Switch Lite is een compact,  
lichtgewicht systeem met geïntegreerde besturing

Vier kleuren om uit te kiezen

Op de Nintendo Switch Lite  
kun je alle Nintendo Switch-
games spelen die de 
handheldstijl ondersteunen. 
Het systeem is ideaal voor 
degenen die graag onderweg 
spelen en voor degenen die 
graag online of lokaal met 
vrienden of familie willen spelen 
die al een vlaggenschipmodel 
van de Nintendo Switch hebben.

*  Omdat de Nintendo Switch Lite speciaal 
is gemaakt voor handheld-gaming,  
kun je hem niet aansluiten op een tv.

Geel Grijs Turkoois Koraal

speciaal gemaakt voor handheld-gaming Nintendo Switch Lite –

Alle games zijn speelbaar op de Nintendo Switch Lite maar volgende games zijn niet speelbaar zonder extra Joy-Con- controllers:  
Ring Fit Adventure, 1-2 Switch, Super Mario Party, Just Dance, Fitness Boxing.



Ontdek een wereld van 
games en gratis demo's!
Scroll door de complete selectie Nintendo Switch games  

- van grote gametitels tot digitale exclusieve titels -  
met de Nintendo eShop! Je kan de Nintendo eShop bekijken 

op jouw Nintendo Switch, of bezoek www.nintendo.nl en  
www.nintendo.be om direct op jouw systeem games  

aan te schaffen of gratis demo's te downloaden.

Nintendo Switch online is een betaald lidmaatschap  
met verschillende functies. Hiermee kunnen gebruikers genieten 

van online spelen, een opslagcloud waarin spelgegevens  
van ondersteunde games kunnen worden opgeslagen,  

een groeiende selectie NES- & Super NES-games en meer.

Haal meer uit je Nintendo Switch!



De eShop biedt praktische  
betalingsmogelijkheden
Gebruik jouw creditcard online of ontdek de andere betaalwijzen! 

Je kunt PayPal gebruiken om snel en gemakkelijk te betalen!  
PayPal laat je afrekenen met je tegoed, credit card of bankrekening.

Er zijn kaarten van €15, €25 en €50 verkrijgbaar,  
waardoor ze in ieders budget passen.

KOOPJES 
Ontdek altijd nieuwe kortingen  
op honderden games.

GRATIS DEMO’S 
Probeer gratis games uit  
en ontdek nieuwe pareltjes.

GRATIS GAMES EN APPS 
Er staan je vele uren plezier te wachten 
met deze gratis te spelen games en apps.

ALVAST BESTELLEN 
Bestel games van tevoren en speel ze  
als een van de eersten op de dag van release. 

DLC 
Haal nog meer uit je favoriete games  
met downloadbare content.

WENSLIJST 
Hou een overzicht bij van de games waarin  
je geïnteresseerd bent, en bekijk welke  
in de aanbieding zijn.

Draag je gehele collectie 
games altijd bij je!

Koop de games die je wilt, 
wanneer je maar wilt!

Koop games digitaal en verdien 
een loyaliteitsbonus van 5%  
in gouden punten voor je  
volgende aankoop!

Meer info  p.57 ~ p.61

WAAROM DIGITAAL KOPEN?

Meer dan 4000 games om te downloaden



©1996 - 2020 Nintendo

Super Mario 3D All-Stars
• Genre: Avontuur, Actie, Platform       • Uitgever: Nintendo       

DRIE GAMES IN ÉÉN SCHITTERENDE COLLECTIE!

Opmerking: de gamecardversie van Super Mario 3D All-Stars (release op 18 september) is in de winkels verkrijgbaar tot en met 31 maart 2021, 
zolang de voorraad strekt. De downloadversie is tot en met 31 maart 2021 te koop. Zodra je de downloadversie via je Nintendo-account  
heb gekocht, kun je deze opnieuw op je systeem downloaden en spelen nadat je de software hebt verwijderd.

 
Ontdek drie van Mario's grootste 3D-avonturen met Super Mario 3D  
All-Stars op de Nintendo Switch! Deze speciale bundel bevat  
Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy, alle drie 
geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch met verbeterde HD-graphics, 
Joy-Con-besturing en een muziekspeler met de epische soundtracks 
van alle drie de games! Compatibele speelstijlen

1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Coöperatieve speelstand voor twee spelers (Co-Star speelstand) enkel beschikbaar in Super Mario Galaxy.  
De Co-Star speelstand kan worden gespeeld met één Joy-Con per speler. Speler 2 bestuurt een steraanwijzer  
om Mario te helpen in zijn zoektocht.

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de



READY, SET-UP, GO!
Verander je huis in een racebaan met Mario Kart Live: Home Circuit,  
een gloednieuwe manier om Mario Kart te ervaren op de Nintendo Switch! 
Rijd een kart in de echte wereld met Mario Kart besturing en volg de actie 
door de on-board camera op jouw Nintendo Switch of TV scherm!  
Zie jouw kamer veranderen in de oceaanbodem, een zanderige woestijn  
en meer Mario Kart-werelden!

Vouw de 
poortjes uit 
en plaats ze 
op de vloer

Maak een parcours in welke 
vorm jij wilt – zo lang je maar 

door de vier poortjes gaat

Neem het op tegen  
de Koopalings in acht  

Grand Prix cups.

1.

2.

3.

Jouw huis is de racebaan! Jouw huis is de racebaan! 

Speel samen  Speel samen  
met tot 4 spelers.met tot 4 spelers.

Gebruik een Paddenstoel… Als je wordt gebeten door  
een Piranha Plant…

…en jouw kart 
gaat sneller! 

Ontdek je huis als nooit tevoren! Verander de omgeving in de oceaanbodem,  
een zanderige woestijn en meer in de wereld van Mario Kart!

Iedere speler heeft 1 kart,  
1 console en de software nodig 

…stopt  
jouw kart!

NU  NU  
VERKRIJGBAARVERKRIJGBAAR

© 2020 Nintendo / Velan Studios



* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig.  
Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

©2013-2021 Nintendo

Super Mario 3D World + Bowser's Fury
• Genre: Platform   • Uitgever: Nintendo   • Release: 12.02.2021  PROVISIONAL

KAT-MARIO IS TERUG!
Ga met Mario, Luigi, prinses Peach en Toad op een 
missie om Sprixieland te redden in Super Mario 3D 
World + Bowser's Fury voor de Nintendo Switch!  
Bowser heeft de Sprixie-prinses ontvoerd en onze 
helden moeten haar zien te redden! Pak een superbel 
op om tegen muren op te klauteren en vijanden aan te 
vallen met je klauwen, maak een kloon van jezelf met 
de dubbele kers of zet de kanondoos op je hoofd om 
vijanden te bestoken met kanonskogels.  
Deze verbeterde versie van Super Mario 3D World 
bevat ook allerlei gameplayverbeteringen.  
Zo kunnen alle personages bijvoorbeeld sneller rennen 
en hoger klimmen met de superbel.  
Je kunt zelfs met de bewegingsbesturing spelen! 
Speel lokaal met tot wel drie vrienden of ga online 
voor uren multiplayerplezier!

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1



Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

© 2020 Nintendo

Animal Crossing: New Horizons
• Genre: Dieren, Simulatie       • Uitgever: Nintendo       

BEGIN EEN NIEUW LEVEN  
OP EEN PRACHTIG EILAND!
 
Als de drukte van het moderne leven je wat te veel wordt,  
heeft Tom Nook een zakelijk voorstel voor je dat je vast zal bevallen:  
zijn ultra-exclusieve Eilandlevenpakket! Verken je eiland, verzamel 
materialen en bouw wat je wilt om je huis en eiland naar eigen smaak 
vorm te geven. Elke dag en elk seizoen wachten je nieuwe verrassingen. 
Geniet in je eentje, of nodig tot 7 vrienden uit op je eiland.  
Je kunt van alles doen: meubels maken, tuinieren, ontwerpen  
of gewoon genieten van het eilandleven. Jij bepaalt wat je doet.

Online**, ***: Tot 8 spelers   Lokaal***: Tot 8 spelers
* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
*** Lokaal spelen en online spelen vereist één console en één exemplaar van de game per speler.

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



© 2019 Nintendo. 

JOUW AVONTUUR,  
JOUW FITNESSVERHAAL!
Pak je Ring-Con erbij, doe je beenband om en beleef een avontuur vol 
fitnessoefeningen! Jog door een fantasiewereld en versla vijanden door 
allerlei oefeningen te doen in Ring Fit Adventure, een fitness-game.  
Speel het fitnessavontuur, doe minigames of ga voor een persoonlijke 
work-out. Voor iedereen ongeacht niveau met meer dan 60 
fitnessoefeningen.

Ring Fit Adventure
• Genre: Lifestyle   • Uitgever: Nintendo   • Release: Nu verkrijgbaar

Compatibele speelstijlen 
1

Tv-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 –

Voor het spelen van deze software op de Nintendo Switch Lite is een set Joy-Con-controllers vereist en word de verstelbare Nintendo Switch-oplaadstandaard aanbevolen.  
Voor het opladen van de Joy-con-controllers is een oplaadbare Joy-Con-houder of een Nintendo Switch-systeem (HAC-001) vereist. Al deze producten worden apart verkocht.

Ring-Con

Game

Beenband

INCLUSIEFINCLUSIEF

+

+

Er zijn meer spelstanden en functies toegevoegd aan  
Ring Fit Adventure via een gratis software-update.*  

Zo kun je bijvoorbeeld een vrouwelijke stem  
kiezen en de taal wijzigen!

* Om downloadgames te kopen of demo's en gratis software te downloaden in de Nintendo eShop via de officiële website heb je een Nintendo-account nodig die is gekoppeld aan je Nintendo Switch-systeem. Je moet je systeem hebben geregistreerd als het hoofdsysteem voor jouw 
Nintendo-account. Dit doe je door de Nintendo eShop minstens één keer te bezoeken op het systeem waarop je de software wilt downloaden. Om automatisch software te downloaden moet je de nieuwste systeemupdate voor je systeem hebben uitgevoerd en de functie voor automa-
tisch downloaden inschakelen. Bovendien heb je genoeg vrije ruimte nodig om het downloaden te voltooien. Ga voor meer informatie naar Service en info. Aankopen en demodownloads die op de website van Nintendo zijn voltooid, worden verwerkt via de Nintendo eShop.

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Tijd
voor
jezelf!

relax

fit

fun
Start een nieuw leven op 
een onbewoond eiland met
Animal Crossing: New Horizons.

Word thuis Fit terwijl je plezier 
 hebt met Ring Fit Adventure.

Dans alleen of met je familie
op 40 nieuwe tracks met 
Just Dance 2021.

met

nintendo
switch

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

© 2019 – 2020 Nintendo



Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

EEN GLOEDNIEUW POKÉMON-AVONTUUR 
 
Ontdek Galar, een enorme regio met verschillende omgevingen,  
van het vredige platteland tot moderne steden, een dicht woud  
en besneeuwde bergen. In deze wereld werken mensen  
en Pokémon nauw samen om hun industrieën te ontwikkelen.

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Genre: RPG      • Uitgever: Nintendo       • Release: Nu beschikbaar

©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Online*, **: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers
*Voor de multispelerstand heeft elke speler een systeem en exemplaar van de software nodig.  
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Om onlinediensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.  

Het privacybeleid van het Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde online-diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor online-diensten heb je een Nintendo-account nodig.  
Sommige onlinediensten vereisen ook een betaald lidmaatschap. De beschikbaarheid van betaalde online-diensten kan per regio verschillen.

Haal meer uit je Nintendo Switch!

EEN WILD AVONTUUR GAAT VERDER!
The Isle of Armor 
Maak je klaar voor een nieuw avontuur op een reus-
achtig eiland aan de kust van de Galar-regio, the Isle 
of Armor! Verweven van een prachtige natuur, vind je 
hier stranden, moerassen, bossen, grotten en duinen.

The Crown Tundra
Begeleid een expeditie in een onder sneeuw  
bedolven woestenij van de Crown Tundra en ontrafel 
het mysterie van de Legendarische Pokémon Calyrex 
die hierover heerste in vervlogen tijden.

©2020 Pokémon.
©1995-2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

De uitbreidingspas van Pokémon Sword (bestaande uit "The Isle of Armor" en "The Crown Tundra") is enkel compatibel  
met de Europese versie van Pokémon Sword (apart verkrijgbaar).

De uitbreidingspas van Pokémon Shield (bestaande uit "The Isle of Armor" en "The Crown Tundra") is enkel compatibel  
met de Europese versie van Pokémon Shield (apart verkrijgbaar).

Nu verkrijgbaar!Nu verkrijgbaar! Nu verkrijgbaar!Nu verkrijgbaar!

Het Pokémon Sword en Pokémon Shield-  Het Pokémon Sword en Pokémon Shield-  
avontuur gaat verder met de uitbreidingspas!avontuur gaat verder met de uitbreidingspas!



©Nintendo ©Brace Yourself Games.  
© Spike Chunsoft All rights reserved.

HOU DE MAAT AAN EN RED HYRULE!
Begin je avontuur als Cadence, de heldin uit Crypt of the 
NecroDancer. Eens je de basis onder de knie hebt, kun je ook als 
Link of prinses Zelda spelen. Verken de willekeurig gegenereerde 
wereld en kerkers en laat de slechteriken een toontje lager zingen 
in dit spannende ritmische avontuur! Doorkruis de mysterieuze 
Lost Woods, trek door de straten van Kakariko Village en tijdens je 
bezoek van vele gedenkwaardige plaatsen uit The Legend of Zelda, 
ontmoet je hier en daar wel een bekend!

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer  
Featuring The Legend of Zelda
• Genre: Avontuur, Muziek          • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 1 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.  
Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.  
De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

INCLUSIEF  
ALLE DLC: 

nieuwe personages, 
liedjes en een  
nieuw verhaal!

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Compatibele speelstijlen
1-2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2* 1

Inclusief Zwaardproef, 
Meesterstand, Heldenspoor, 

Reismedaillon en een  
nieuw pantser.

Je kunt je onvergetelijk avontuur uitbreiden met de  
Uitbreidingspas voor The Legend of Zelda:  

Breath of the Wild. De uitbreidingspas geeft je toegang 
tot twee DLC-pakketten en drie nieuwe schatkisten.

Bevat de Ballade der 
Uitverkorenen, negen 

verborgen voorwerpen  
en geavanceerde 

paardenuitrusting.

© 2017 Nintendo

VERKEN, VECHT, OVERLEEF.  
STAP IN EEN WERELD VOL AVONTUUR.
Reis over velden, door bossen en over bergen in dit verbluffende 
open-wereld-avontuur. Reis door het koninkrijk Hyrule op je  
Nintendo Switch, zowel thuis als onderweg. 

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Genre: Actie, Avontuur       • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de



©2013-2020 Nintendo

VOOR DE KLEINE PIKMIN IS GEEN MISSIE 
TE GROOT!
Ontdek een wereld vol avontuur met Pikmin 3 Deluxe voor de  
Nintendo Switch! 
Leid een groep kleine wezentjes en verken een gevaarlijke planeet  
in deze spannende mix van actie en strategie. Ga op zoek naar  
voorwerpen, los allerlei puzzels op en neem het op tegen  
machtige wezens in een zeer rijk gevulde wereld vol verrassingen!

Pikmin 3 Deluxe
• Genre: Avontuur, Strategie       • Uitgever: Nintendo

 Lokaal*: Tot 2 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

Compatibele speelstijlen
1-2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2* 1

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Paper Mario: The Origami King
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Nintendo       

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

EEN PRACHTIGE PAPIEREN WERELD ONTVOUWT ZICH!
Beleef met Mario en zijn nieuwe metgezel Olivia een komisch  
avontuur dat je naar alle uithoeken van een papieren wereld brengt  
in Paper Mario: The Origami King op de Nintendo Switch!
Neem het op tegen de origami-koning en zijn flinterdunne volgelingen,  
bundel je krachten met markante metgezellen en gebruik magische  
krachten om de wereld van de ondergang te redden.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1



Haal meer uit je Nintendo Switch!

© 2019 Nintendo

Luigi's Mansion 3
• Genre: Actie, Avontuur       • Uitgever: Nintendo

EEN PRACHTIG, LUXUEUS HOTEL... 
HIER KAN LUIGI ZICH TOCH HEERLIJK 
ONTSPANNEN??
Ga samen met angsthaas Luigi op een geestige missie om Mario en 
zijn vrienden te redden in Luigi's Mansion 3 voor de Nintendo Switch!  
Jij en een vriend kunnen elke eigenaardige verdieping van het 
griezelhotel afstruinen in de lokale coöpstand, waarbij jullie samen 
tegen schalkse spoken vechten en paranormale puzzels oplossen.

Compatibele speelstijlen
1–81,2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–81,2 13

1  De coöpstand is geschikt voor twee spelers die beide een Joy-Con™ nodig hebben.
2 Om lokaal/online met 2-8 spelers te spelen zijn tot 4 systemen nodig, met één exemplaar van de software per systeem.
3  Om lokaal/online met 2-4 spelers te spelen is per speler één exemplaar van de software nodig.

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Gratis  
demo

© 2020 Nintendo

DUIK IN EEN WERELD AAN SPELLETJES!
Maak de tafel vrij en nodig vrienden en familie uit om samen te 
genieten van een gevarieerde verzameling klassieke spelletjes,  
die je ook online met elkaar kunt spelen. 51 Worldwide Games biedt 
volop variatie, van oeroude bordspellen tot moderne klassiekers, 
ontspannende potjes solitaire en spectaculaire speelgoedsporten. 
Ontdek en beleef de spelletjes die culturen van over de hele wereld 
hebben gevormd!

51 Worldwide Games
• Genre: Bordspel, Party       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers   Local*: Tot 4 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1-2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2* 1-2*



Fortnite © 2020 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are  
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere. 
The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are  
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

GENIET VAN DE POPULAIRE BATTLE 
ROYALE OP DE NINTENDO SWITCH!
Probeer als laatste strijder over te blijven in de gratis**  
100-speler Battle Royale. Bouw enorme forten.  
Wees je tegenstander te slim af. Verdien je overwinning.  
Speel online* met vrienden of spelers van over de hele wereld!

Fortnite
• Genre: Actie, Shooter, Strategie      • Uitgever: Epic Games       

Online*: Tot 100 players 
* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.
** Bevat alleen aankopen via de app *** Aanvullende games en systemen zijn vereist voor de multiplayerstand.

© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo  
and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

VERENIG. VECHT. OVERLEEF. 
Vecht je een weg door een gloednieuw actie-avontuur dat zich 
afspeelt in het Minecraft-universum en is gebaseerd op 
klassieke dungeoncrawlers! Trotseer de dungeons alleen of  
met vrienden! Verken de extreem gevarieerde levels vol actie  
en schatten – allemaal in een epische missie om de dorpelingen 
te redden en de kwaadaardige Arch-Illager te verslaan!

Minecraft Dungeons
• Genre: Actie, RPG, Avontuur          • Uitgever: Mojang Studios

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst.  
Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist.  
De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Compatibele speelstijlen
1-4*,**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4*,** 1***

TIP:
Ideale game 

om SAMEN 
te spelen!

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de



©2010-2020 Nintendo / MONOLITHSOFT

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN  
DE MONADO EN RED DE WERELD!
Het klassieke RPG-avontuur is herboren als 
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition voor  
de Nintendo Switch. In de nasleep van een 
allesverwoestende invasie moet jij op reis gaan 
in een wereld die zich uitstrekt tot over de horizon. 
Kun jij de toekomst veranderen of is jouw ras tot 
uitsterven gedoemd? Met een gloednieuwe 
epiloog, HD-graphics, soepelere gameplay, 
geremasterde muziektracks en nog veel meer 
kunnen nieuwe en doorgewinterde spelers  
de ultieme versie van het epische RPG-avontuur 
van Shulk en de rest beleven!

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition
• Genre: RPG       • Uitgever: Nintendo  

GA DE UITDAGING AAN EN MAAK JACHT  
OP ENORME MONSTERS!
De nieuwste game in de veelgeprezen actie-RPG-serie komt naar de 
Nintendo Switch! Vecht tegen angstaanjagende monsters, die overal 
dood en verderf zaaien, om de ultieme hunter te worden. Verken 
levendige ecosystemen in het door ninja's geïnspireerde Kamura 
Village en gebruik de spullen die je hebt buitgemaakt om allerlei 
epische wapens en uitrustingen te maken. MONSTER HUNTER RISE 
speelt zich een halve eeuw na de verwoestende laatste grote ramp af. 

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan 
met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar  
in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

MONSTER HUNTER RISE
• Genre: Avontuur, RPG, Actie       • Uitgever: Capcom        
• Release: 26.03.2021

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

PROVISIONAL

Compatibele speelstijlen
1-4*,**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4*,** 1***

Online*: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de



EEN COMPLETE VERNIEUWING  
VAN DE MARIO PARTY-SERIE!
De Mario Party-serie levert op de Nintendo Switch dikke fun voor 
iedereen! De originele bordspelstijl is nu nog geweldiger, met diepere 
strategische elementen, zoals specifieke dobbelstenen voor elk 
personage. De game zit vol hilarische minigames om samen  
met vrienden of familie van te genieten. 

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met  

de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.  
Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Super Mario Party
• Genre: Party, Bordspel       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers

© 2018 Nintendo

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

© 2017 Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe
• Genre: Race, Party       • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 12 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

* Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is 
van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio.

RACES, GEVECHTEN  -  
ALLES IN DEZE GAME IS DELUXE!
Geniet van deze ultieme versie van Mario Kart 8, altijd, overal en met 
iedereen. Zelfs met tot acht vrienden in de lokale (draadloze) 
multiplayer. Alle favoriete circuits en personages zijn aanwezig en er 
zijn zelfs nieuwe coureurs.Spelers kunnen nu twee voorwerpen bij zich 
dragen en de gevechtsstand is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Haal meer uit je Nintendo Switch!



*Voor de multispelerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).© 2012 – 2018 Nintendo

KLASSIEKE SUPER MARIO –  
ALTIJD, OVERAL, MET IEDEREEN!
Ren, spring en stamp door 160 zijwaarts scrollende 2D-levels in 
traditionele Super Mario-stijl met New Super Mario Bros. U Deluxe voor 
de Nintendo Switch!  
Tot vier spelers* kunnen samenwerken om munten te verzamelen en 
vijanden te verslaan op weg naar de vlag, of juist proberen om elkaar in 
de weg te zitten om zelf zo veel mogelijk munten in de wacht te slepen.

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Genre: Platformspel       • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Super Mario Odyssey
• Genre: Actie, Avontuur, Platformspel      • Uitgever: Nintendo       

Compatibele speelstijlen
1-2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2 1

 Lokaal: Tot 2 spelers

© 2017 Nintendo

BELEEF DE REIS VAN JE LEVEN!
Ga met Mario op wereldreis en gebruik zijn waanzinnige nieuwe 
mogelijkheden om dit 3D-avontuur tot een goed einde te brengen. 
Verzamel Manen om steeds verder te kunnen vliegen met je 
Odyssey-luchtschip en dwarsboom de plannen van Bowser om met 
prinses Peach te trouwen! Dit 3D-Mario- avontuur zit tjokvol 
geheimen en verrassingen waarbij Mario zijn pet Cappy kan gooien 
om vijanden te vangen, of hem als Platformspel te gebruiken.  
Nooit eerder beleefde je zoveel bijzondere dingen in een Mario-game.

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de



* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan  
met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.  
Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal: Tot 2 spelers

EA SPORTS™ FIFA 21 Nintendo Switch™ Legacy Edition
• Genre: Sport     • Uitgever: EA 

1-4* 1-4* 1

Voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing. Kijk voor details op www.ea.com.

EA SPORTS™ FIFA 21 Legacy Edition op Nintendo Switch™ 
biedt de nieuwste tenues, clubs en selecties uit een aantal 
van de beste competities ter wereld.  
Plus een paar van de meest beroemde stadions ter wereld, 
waarvan sommige nieuw voor FIFA 21 zijn.  
Gameplaykenmerken en spelstanden zijn gelijkwaardig aan 
FIFA 20 op Nintendo Switch™.

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo Co. Ltd. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

WAAN JE EEN ECHTE 
POKÉMON-TRAINER! 
Begin je Pokémon-avontuur in de Kanto-regio met je partner 
Pikachu of Eevee, en word de beste Pokémon Trainer door 
tegen andere trainers te vechten. Probeer Pokémon in het 
wild te vangen met je Joy-Con-controller of met het Poké 
Ball Plus-accessoire (apart verkrijgbaar of als deel van een 
bundel met een van beide games). Je kunt zelfs verbinding 
maken met Pokémon GO op een smartphone om de 
Pokémon over te zetten die oorspronkelijk in de Kanto-regio 
ontdekt zijn!

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee!
• Genre: Avontuur, RPG     • Uitgever: Nintendo

Compatibele speelstijlen
1-2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2 1

Online*: Tot 2 spelers

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Lokaal en online spelen vereist één console en één exemplaar van de game per speler. 
*** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

©2020 Nintendo

Online***: Tot 35 spelers Online***: Tot 4 spelers   Lokaal***: Tot 4 spelers

WELKOM BIJ SUPER MARIO BROS….  
MET 35 SPELERS?!
Neem het online op tegen andere spelers van over de hele wereld in Super Mario 
Bros. 35, een waanzinnige competitieve game die tot en met 31 maart 2021 
exclusief verkrijgbaar is voor Nintendo Switch Online-leden.

Ren en spring door een willekeurige selectie van iconische levels uit het 
oorspronkelijke Super Mario Bros., versla bekende vijanden die door je 
tegenstanders zijn gestuurd, en probeer als laatste Mario over te blijven!

* De dienst voor Super Mario Bros. 35 eindigt op 31 maart 2021. 
De game zal daarna niet meer speelbaar zijn, zelfs als je de game na die tijd nog op je spelsysteem hebt staan.

Super Mario Bros. 35
• Genre: Platform       • Uitgever: Nintendo

© 2019 Nintendo

BOUW WANNEER JE MAAR WILT  
EN SPEEL MET IEDEREEN! 
Steek de handen uit de mouwen en bouw de Super Mario-
levels waar je altijd al van hebt gedroomd in  
Super Mario Maker 2, exclusief voor de Nintendo Switch! 
Maak gebruik van talloze nieuwe tools, onderdelen en 
functies, laat je fantasie de vrije loop en deel je 
pronkstukken met vrienden en spelers van over de hele 
wereld.

Super Mario Maker 2
• Genre: Platformer       • Uitgever: Nintendo       

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Ook digitaal  
verkrijgbaar in de

Compatibele speelstijlen
TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

Gratis Demo

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1
Compatibele speelstijlen

1-4*,**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4*,** 1***



TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. SUPER MARIO characters © NINTENDO.  
SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / 
SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. /  
MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

© 2017 Nintendo

GA VOOR GOUD!
Beleef met Mario, Sonic en vrienden hun grootste sportavontuur ooit in Mario & 
Sonic op de Olympische Spelen: Tokio 2020 voor de Nintendo Switch! Train in je 
eentje voor Tokio 2020 of neem het op tegen je vrienden in gloednieuwe 
disciplines, zoals skateboarden, karate, surfen en klimmen. Maar natuurlijk  
kun je ook deelnemen aan de klassieke Olympische sporten –  
dit keer kun je zelfs ouderwets leuke  2D-versies ervan spelen!

EEN NIEUWE SUPER SMASH BROS.-GAME  
MET NIEUWE VECHTERS, LEVELS EN MEER!
Legendarische gamewerelden en beroemde vechters komen samen voor de 
ultieme confrontatie! Alle Super Smash Bros.-vechters uit de serie komen terug… 
ALLEMAAL!

BELEEF SPETTEREND SPEELPLEZIER!
De 4-tegen 4 strijd om terrein te veroveren is terug, inclusief nieuwe levels, 
nieuwe kostuums en nieuwe wapens, zoals de Dubbelknallers, waarvoor je 
beide handen nodig hebt.  
Gebruik de bewegingsbesturing van een Nintendo Switch Pro Controller  
(wordt apart verkocht) of Joy-Con- controllers in lokaal* en online gevechten**.

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Compatibele speelstijlen
1-8*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-8* 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Genre: Sport       • Uitgever: SEGA      

Super Smash Bros. Ultimate
• Genre: Actie, Vechten     • Uitgever: Nintendo       
• Release: Nu verkrijgbaar

Splatoon 2
• Genre: Actie, Shooter     • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 2 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Met de Fighters Pass  
(apart verkrijgbaar) krijg je toegang  

tot vijf Challenger Packs. 

Fighters Pass Vol. 2 (apart verkrijgbaar) 
geeft je toegang tot nog zes meer  

Challenger Packs.

In deze omvangrijke singleplayer-stand, 
verkrijgbaar als betaalde downloadbare 

content voor Splatoon 2, speel je als  
Agent 8, een splinternieuw personage dat 
eruitziet als een Octoling en kun je als een 
Octoling spelen in multiplayergevechten!

Online**: Tot 8 spelers   Lokaal*: Tot 8 spelers

Tetris ® & © 1985~2019 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned  
by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

EEN BLOKKENBREKENDE BATTLE ROYALE! 
99 spelers… maar slechts één blijft er over als winnaar! TETRIS® 99  
is de iconische puzzelgame zoals je die nog nooit hebt gezien.  
Lukt het jou de andere 98 spelers online* te verslaan – allemaal tegelijk?! 
TETRIS 99 daagt je uit om de blokken zo slim en handig mogelijk te plaatsen 
tegen spelers van over de hele wereld!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

TETRIS® 99
• Genre: Puzzel       • Uitgever: Nintendo  

Online*: Tot 99 spelers   
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen. 
*** Om bepaalde oefeningen op de Nintendo Switch Lite te spelen he je een set Joy-Con-controllers nodig. Bovendien wordt het gebruik van de verstelbare Nintendo Switch-oplaadstandaard aangeraden.  
Ook heb je een apparaat nodig om de Joy-Con-controllers op te laden, zoals de oplaadbare Joy-Con-houder.

© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB. Minecraft and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

CREËER. ONTDEK. OVERLEEF.
Minecraft is groter, beter en mooier dan ooit! Bouw alles wat je maar kunt 
bedenken in de Creative-stand, of ga in Survival op ontdekkingsreis door 
mysterieuze gebieden en reis naar de dieptes van jouw eigen oneindige 
werelden. Ontdek talloze creaties van de community en deel je avontuur met 
vrienden op andere Platformspelen.

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Minecraft
• Genre: Actie, Avontuur       • Uitgever: Mojang  

©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd.

KLASSIEKE en NIEUWE TRAININGEN!
Stel je hersenen op allerlei manieren op de proef in Dr. Kawashima’s Brain Training 
voor Nintendo Switch! Beleef een wereld aan plezier met de nieuwe oefeningen, 
waarvan sommige gebruikmaken van de infrarood-bewegingscamera van  
de rechter-Joy-Con.*** Of train door met de stylus (inbegrepen in de 
gamecardversie in de winkel) of je vinger op het scherm te tikken in bekende 
oefeningen uit eerdere Brain Training-games. Je hebt het zelf in de hand!

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch 
• Genre: Lifestyle, Fitness en gezondheid     • Uitgever: Nintendo  

De meeste oefeningen zijn te spelen in handheldstijl. Voor meer details, neem een kijkje op www.nintendo.nl/braintraining of www.nintendo.be/braintraining. 

BIG BLOCK DLC
In TETRIS® 99 zijn nieuwe offlinestanden 

verkrijgbaar als betaalde DLC! Ben je geen lid  
van Nintendo Switch Online en zou je 
TETRIS® 99 toch graag willen spelen?  

Geen probleem! Je kunt TETRIS® 99 offline 
spelen door de Big Block DLC te kopen!

• CPU-gevecht: neem het op tegen 98 bots.  
Mens tegen machine!

• Marathon: speel zoveel mogelijk rijen weg  
om een zo hoog mogelijke score te halen!

• Lokale arena: ga de strijd aan met tot wel 8 spelers  
in een lokaal gevecht!

• Duogevecht: deel Joy-Con-controllers  
en speel met z'n tweeën!

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!



Gratis Demo

Gratis Demo

Gratis Demo

Gratis Demo

Alle games op deze  
PAGINA zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Alle games op deze  
PAGINA zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

© 2018 Nintendo / CAMELOT

© 2019 Nintendo

© 2014 – 2018 Nintendo

GAME, SET EN SUPERSLAG!
Mario betreedt de baan in zijn tenniskleding voor intense tennisgevechten tegen 
uiteenlopende personages. Raak de bal hard met meer dan 15 speelbare 
personages, elk met unieke eigenschappen en vaardigheden!

IEDEREEN KAN WEL EEN BEETJE YOSHI 
GEBRUIKEN! 
Ga met de Yoshi's op avontuur in een handgemaakte knutselwereld vol geheimen 
om te ontdekken in Yoshi's Crafted World, exclusief voor deNintendo Switch! 
Ontdek alleen of met een vriend de voorzijde en keerzijde van allerlei fantasierijke 
levels vol verrassingen en neem het op tegen Baby Bowser en Kamek.

DREUN DOOR DE JUNGLE,  
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT!
De Snowmads zijn Donkey Kong Island binnengevallen en hebben het hele eiland 
laten bevriezen. De Kongs moeten alles weer zien te ontdooien! Ga mee met 
Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong en Funky Kong en zwem, 
zwaai en spring je een weg door zes tropische eilanden vol hindernissen, 
verborgen verzamelvoorwerpen en onvergetelijke baasgevechten!

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1–4*

Compatibele speelstijlen
1-2**

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2** 1

Mario Tennis Aces
• Genre: Sport, Tennis       • Uitgever: Nintendo      

Yoshi's Crafted World
• Genre: Actie, Platformspel     • Uitgever: Nintendo

Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Genre: Platformspel     • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

Nieuw coöpstand***: Internetverbinding vereist voor download.

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk 
niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1-2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

©2019 LEVEL-5 Inc.

ZET JE SPEURNEUS OP –  
TIJD OM ZAKEN TE KRAKEN! 
Als professor Hershel Layton wordt vermist, is het aan zijn dochter Katrielle 
om de hoofdrol op te eisen in LAYTON’S MYSTERY JOURNEY™:  
Katrielle en het miljonairscomplot – Deluxe Edition voor de Nintendo Switch!  
Deze Deluxe Edition bevat meer dan 40 gloednieuwe puzzels en er zijn ook 
meer dan 50 nieuwe, vrijspeelbare outfits toegevoegd!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™:  
Katrielle en het miljonairscomplot - Deluxe Edition
• Genre: Avontuur, RPG       • Uitgever: Level-5 Inc.  

© 2014 - 2018 Nintendo

GA OP ZOEK NAAR SCHATTEN  
MET TOAD-BAAS!
Verken uiteenlopende diorama-achtige levels in Captain Toad: Treasure Tracker!  
Draai de camera en raak het scherm aan om de verborgen schatten beter te zien!  
Deel een Joy-Con-controller om dit avontuur samen met een vriend te beleven. Dit keer 
bevat het avontuur van Toad-baas en Toadette zelfs levels uit Super Mario Odyssey!

Compatibele speelstijlen
1-2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2 1

Captain Toad: Treasure Tracker
• Genre: Platformspel, Puzzel       • Uitgever: Nintendo 

© 2019 Nintendo 

WAT ALS JE OP EEN DAG WAKKER WORDT… 
ALS POKÉMON?! 
Bereid je voor om een prachtige, opnieuw vormgegeven wereld te ontdekken  
in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX voor de Nintendo Switch,  
een remake van de oorspronkelijke Nintendo DS- en Game Boy Advance-games. 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX 
• Genre: RPG     • Uitgever: Nintendo  

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!



© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. 

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO Ⓟ SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST,  
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS  
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

MEER DAN ALLEEN DANSEN!
Just Dance brengt al tien jaar lang mensen bij elkaar met nieuwe nummers, nieuwe 
functies en toegang tot meer dan 500 nummers uit de Just Dance Unlimited-
catalogus. Bij elke game krijg je 1 maand gratis toegang! Geniet van meerdere 
spelstanden: de populaire Kids-stand, de Sweat-stand, sla de handen ineen in 
Coöpstand en beleef meerdere jaren Just Dance opnieuw met de All-Stars-stand.

DE DEFINITIEVE VERSIE VAN  
DRAGON QUEST XI!
Deze definitieve versie van de hooggeprezen game biedt alles van het origineel, 
maar dan verrijkt met nieuwe verhaallijnen, door een orkest ingespeelde muziek, 
zijmissies die je naar eerdere DRAGON QUEST-werelden verplaatsen, en de 
mogelijkheid om niet alleen tussen HD-3D-beelden en retro-16-bit-beelden  
te wisselen, maar ook tussen Japanse en Engelse stemmen.

DRIE NATIES. DRIE HUIZEN. JIJ BESLIST.
Jij speelt een belangrijke rol op een continent waar elk moment een grote 
oorlog kan losbarsten in Fire Emblem: Three Houses voor de Nintendo Switch. 
Leid de studenten van een van de drie prestigieuze huizen door hun 
studentenleven en gebruik hun vaardigheden tijdens tactische, turn-based 
gevechten vol nieuwe, strategische wendingen.

Compatibele speelstijlen
1–6*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–6* 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Just Dance® 2020
• Genre: Party       • Uitgever: Ubisoft      

DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition
• Genre: Actie, RPG     • Uitgever: Nintendo

Fire Emblem: Three Houses
• Genre: RPG, Strategie     • Uitgever: Nintendo

Online**: Tot 64 spelers   

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk 
niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen. Online multiplayer vereist  één exemplaar van de game per speler.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Gratis Demo

Gratis Demo

Online*: Tot 4 spelers 

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.  
© 2015-2020 Licensed by Psyonix LLC.

VOETBAL EN RACEN KOMEN SAMEN IN DIT  
OP MULTIPLAYER GERICHTE ACTIESPEL! 
Rocket League is een spectaculair mengsel van arcade-stijl voetbal en 
voertuigenbeukwerk, met een toegankelijke besturing en op physics gebaseerde 
wedstrijden. Rocket League biedt toegang tot casual en competitieve  
Online Matches, een uitgebreide offline Season Mode, en nog veel meer.

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2** 1

Rocket League®
• Genre: Actie, Racing, Sport       • Uitgever: Psyonix  

Online*: Tot 8 spelers   Lokaal**: Tot 8 spelers
* Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen  
** Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).

© 2020 LEVEL-5 Inc. 

DUNGEONS OM VAN TE SMULLEN!
Wanneer de snode sultan Vinegar je dorp heeft overvallen, moet jij de held 
worden die met hem af kan rekenen! Baan je een weg door willekeurig 
samengestelde dungeons, speur naar zeldzame schatten, en bundel je 
krachten met één tot drie andere spelers, zowel lokaal als online, om de 
onderdrukkers te overweldigen!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD
• Genre: RPG, Actie       • Uitgever: Level-5 

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

STAP BINNEN IN EEN HEEL NIEUWE 
WERELD MET VIER GLOEDNIEUWE HELDEN!
Bereid je voor op een spannend nieuw verhaal, een gloednieuwe wereld en 
nieuwe Heroes of Light in dit vervolg op Bravely Default dat in 2020 exclusief 
wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch! BRAVELY DEFAULT II bevat ook 
nieuwe muziek van Revo (Sound Horizon/Linked Horizon).

Compatibele speelstijlen
Nader te bepalen

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

Nader te bepalen Nader te bepalen

Bravely Default II 
• Genre: RPG     • Uitgever: Nintendo    • Release: 2020  

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!



©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all 
trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved 

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES / SÉRIE FIRE EMBLEM : ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS 

© 2017 Nin © 2019 Marvelous Inc. tendo

BOUW JE GROOTSTE RIJK OOIT OP DE 
NINTENDO SWITCH!
Civilization, gecreëerd door de legendarische game-ontwerper Sid Meier, is een 
turn-based strategiegame. Verken een nieuw land, onderzoek technologie, versla 
je vijanden en ga persoonlijke confrontaties aan met beroemde leiders uit de 
geschiedenis, terwijl je probeert om de grootste beschaving ooit op te bouwen. 

TWEE WERELDEN.  
EÉN HELDHAFTIGE ROEPING.
Beginnende pop- en filmsterren uit Tokio slaan de handen ineen met 
legendarische krijgers uit de wereld van Fire Emblem om de duistere krachten 
het hoofd te bieden in Tokyo Mirage Sessions #FE Encore voor de systemen  
uit de Nintendo Switch-familie!

MENS TEGEN MACHINE
TOT DE TANDEN TOE GEWAPEND!
Toen de maan neerstortte en de wereld in puin werd achtergelaten, heeft de 
mens een krachtig netwerk van machines opgezet dat moet helpen bij de 
wederopbouw. De hoop op een betere toekomst werd al snel een wrede strijd 
om te overleven met de komst van Immortals, kwaadaardig machines die het 
krachtige netwerk tegen zijn scheppers hebben opgezet.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Civilization VI
• Genre: Strategie       • Uitgever: 2K      

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore 
• Genre: RPG     • Uitgever: Nintendo

DAEMON X MACHINA
• Genre: Actie     • Uitgever: Nintendo     • Release: Nu verkrijgbaar

Lokaal*: 2-4 spelers via Lokaal draadloos Netwerk

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  

Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox 
Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. 

All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc.  
All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video. Copyright © 1997- 2020 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle.  

Copyright © 2008- 2020 by RAD Game Tools Inc. Bink Video and Oodle are registered trademark of RAD Game Tools Inc.  
Portions hereof © 2002-2008 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

BELEEF 3 KEER DE CHAOS! 
Borderlands, van Gearbox Software, is de bekroonde shooter-looter-franchise 
waar het allemaal mee begon. De game combineert intense first-person 
shooter-gameplay met een role-playing-progressiesysteem tot een 
superspannende coöpervaring voor vier spelers.

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Borderlands Legendary Collection 
• Genre: Actie, First-Person Shooter, RPG     • Uitgever: 2K  

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are trademarks of  
Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

ONTKETEN EEN INTERNATIONALE 
OPSTAND EN HEROVER DE AARDE  
OP DE BUITENLANDSE BEZETTER!
De XCOM® 2 Collection bevat de strategiegame XCOM 2, vier DLC-packs 
(Resistance Warrior-pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last Gift)  
en de uitbreiding War of the Chosen. 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

XCOM® 2 Collection 
• Genre: Strategie, Actie       • Uitgever: 2kK

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infinite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. 
All rights reserved. 

ER IS ALTIJD EEN VUURTOREN. ER IS ALTIJD 
EEN MAN. ER IS ALTIJD EEN STAD.
Beleef de onvergetelijke werelden en monumentale verhalen van de bekroonde 
BioShock-serie met BioShock: The Collection. Reis naar de steden Rapture en 
Columbia in BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered en BioShock Infinite: 
The Complete Edition, inclusief alle singleplayeruitbreidingen. 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

BioShock: The Collection 
• Genre: Actie, First-Person Shooter     • Uitgever: 2K  

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 



©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc. 

Divinity Original Sin 2 © Larian Studios. All rights reserved. All company names, brand names, trademarks and logos are the property of their respective owners. 

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. 
The Witcher game is based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

DE SPANNENDE CULT-KLASSIEKER  
KEERT TERUG!
Graaf diep en ontdek het kwaad dat op de loer ligt onder een schijnbaar 
onschuldig dorpje in Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise,  
exclusief voor de Nintendo Switch.

ER KAN MAAR ÉÉN GOD ZIJN!
De strijd om goddelijkheid is begonnen. Kies verstandig en wees voorzichtig 
met wie je vertrouwt. Het gevaar ligt overal op de loer. Speel met maximaal 
drie andere spelers, maar besef wel dat slechts één van jullie de kans krijgt om 
een god te worden. Dit is de meermaals bekroonde RPG Divinity: Original Sin 2.

EEN HELE WERELD OM TE VERKENNEN. 
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT.
The Witcher 3: Wild Hunt, een game die al meer dan 250 Game of the Year-
awards heeft gewonnen, is een avontuur met een diepgaand verhaal en speelt 
zich af in een enorme open fantasy-wereld. De Complete Edition bevat alle 
reeds uitgebrachte downloadbare content, inclusief twee gigantische 
verhaaluitbreidingen: Hearts of Stone en Blood and Wine. 

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise 
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Rising Star Games Ltd.      

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
• Genre: Avontuur, RPG, Strategie     • Uitgever: Larian Studios

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Genre: RPG     • Uitgever: CD PROJEKT     • Release: Nu verkrijgbaar

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

*

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Lokaal*: Tot 2 spelers

© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the 
SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. 

DE LEGENDE VAN HET HEILIGE ZWAARD 
LEEFT VOORT… 
Trials of Mana is de 3D-remake van RPG-klassieker Seiken Densetsu 3 die in 
1995 in Japan verscheen. Dit geliefde avontuur heeft een moderne uitvoering 
gekregen, met prachtige graphics, een verbeterd gevechtssysteem, ingesproken 
stemmen, een geremasterde soundtrack, extra conversaties en meer!

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

TRIALS of MANA
• Genre: Actie-RPG       • Uitgever: SQUARE ENIX  

Online*: Tot 99 spelers   

Online**: 2 spelers

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

© 2019 Nintendo / PlatinumGames Inc. Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

GOOI JE LEVENDE WAPEN IN DE STRIJD!
Stort je in synergetische gevechten tegen steeds sterker wordende wezens in 
ASTRAL CHAIN™, een spectaculair actie-avontuur van PlatinumGames dat je 
alleen op de Nintendo Switch kunt spelen. Als lid van een speciale politie-eenheid 
moet je samenwerken met een levend wapen om zaken op te lossen en de 
mensheid te redden!

Compatibele speelstijlen
1-2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-2* 1

ASTRAL CHAIN™
• Genre: Avontuur, Actie       • Uitgever: Nintendo        • Release: Nu verkrijgbaar

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGA

BELEEF ADEMBENEMENDE ACTIE  
IN BAYONETTA 2!
Dit spectaculaire vervolg op de hooggeprezen actiegame Bayonetta houdt de 
speler constant op het puntje van zijn of haar stoel. Geniet van verbluffende 
gevechten, prachtige filmpjes en knallende actie, altijd en overal,  
op je Nintendo Switch.

Compatibele speelstijlen
1–2*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–2* 1

Bayonetta 2 
• Genre: Actie     • Uitgever: Nintendo  

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 



© 2017 Nintendo

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

© 2017 Nintendo

KIJK ELKAAR AAN EN 1-2 SWITCH!
Kijk naar je tegenstander en niet naar het scherm. Haal de Joy-Con van de 
console af, geef er één aan je tegenstander en speler maar! Iedereen kan 1-2 
Switch spelen! Kijk je tegenstander in de ogen en ontdek de vele functies van de 
Joy-Con, zoals de HD-trilfunctie en de geavanceerde bewegingsbesturing.

GA OP VAKANTIE,  
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT!
Welkom op Kawawii Island, een paradijsresort waar vrienden en familie 
kunnen genieten van meer dan 50 coöperatieve en competitieve activiteiten.  
Om het nog leuker te maken kunnen tot vier spelers* het eiland samen 
bezoeken en verkennen!

KUN JIJ DOORSTOTEN NAAR DE TOP?
Deze game draait om een unieke multiplayervechtsport waarin je klappen uitdeelt 
met uitschuifbare armen, en bevat elementen van zowel boksspellen als shooters, 
plus een unieke selectie personages. Nadat je een personage hebt uitgerust met 
verschillende ARMS, houd je een Joy-Con-controller in elke hand en deel je linkse 
en rechtse stoten uit. Personages kunnen springen en ontwijken, en spelers 
kunnen hun stoten buigen door hun hand te draaien terwijl ze stoten.

Compatibele speelstijlen
2

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

2 -

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1-4*

1-2-Switch
• Genre: Party       • Uitgever: Nintendo        
• Release: Nu verkrijgbaar     

ARMS
• Genre: Vechtspel     • Uitgever: Nintendo    • Release: Nu verkrijgbaar

Online**: Tot 2 spelers   Lokaal*: Tot 2 spelers

Lokaal*: Tot 4spelers

Online**: Tot 4 spelers   Lokaal*: Tot 4 spelers

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 
Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1-4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1-4* 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

De meeste games 
zijn voor  

twee spelers

Go Vacation
• Genre: Party, Sport, Racen    • Uitgever: Nintendo      
• Release: Nu verkrijgbaar

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!

TIP: ideale 
game om 
SAMEN 
te spelen!

©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered 
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

BELEEF EEN HELS AVONTUUR! 
Lang geleden hebben engelen en demonen je wereld geschapen in een 
verboden verbintenis. Nu zijn ze gekomen om deze wereld op te eisen.  
Sta sterk en strijd tegen wandelende lijken, gruwelijke sekteleden,  
gevallen engelen en de heersers van de hel. Werk samen om demonen  
af te maken en bergen buit te verzamelen, waar en wanneer je maar wilt.

Compatibele speelstijlen
1–4*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–4* 1

Diablo III: Eternal Collection
• Genre: Actie, Avontuur, RPG       • Uitgever: Blizzard Entertainment        
• Uitgever: Nintendo  

Online*: Tot 4 spelers      Lokaal*: Tot 4 spelers
* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar). 
** Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. Bepaalde 
onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

ELYSIUM, HET ULTIEME PARADIJS!
Verken een eindeloze wolkenoceaan waarin de laatste resten van de menselijke 
beschaving voortbestaan op de rug van kolossale wezens die Titans worden 
genoemd. Beleef het verhaal van Rex en zijn nieuwe vriend Pyra, een zogenaamde 
Blade die Rex toegang geeft tot een immense kracht. Samen gaan Rex en Pyra op 
zoek naar het reeds lang verloren Elysium, het ultieme paradijs voor de hele 
mensheid.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Xenoblade Chronicles 2
• Genre: RPG       • Uitgever: Nintendo       • Release: Nu verkrijgbaar 

© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

WELKOM TERUG IN HET PARADIJS! 
De Burnout™-franchise is nu ook op de Nintendo Switch te spelen! Geniet van de 
razendsnelle actie en heers over de straten in Burnout™ Paradise Remastered. 
Race door de hectische binnenstad, of raas over de bochtige bergweggetjes. 
Geniet van spectaculaire stunts en vele vernietigbare elementen in één van de 
beste arcade-racers ooit.

Compatibele speelstijlen
1–8*

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1–8* 1

Burnout™ Paradise Remastered  
• Genre: Racen     • Uitgever: EU  

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Online**: Tot 8 spelers  



Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc. LICENSED BY NINTENDO. 
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

© 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO 
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.  
All other trademarks are the property of their respective owners. 

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. ILLUSTRATION:  
©2006 YOSHITAKA AMANO  FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

EN TOEN WAS ER VUUR
Laat je opslokken door een episch dark fantasy-universum dat gebukt gaat 
onder verval en vervloeking. Beleef de hooggeprezen, genre-definiërende game 
waar het allemaal mee begon. Keer terug naar Lordran en vergaap je aan de 
prachtige details van deze remaster. Dark Souls™: Remastered bevat de 
hoofdgame plus de Artorias of the Abyss-DLC.

JE VERHAAL BEGINT …  
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster brengt de tijdloze RPG’s naar een heel 
nieuwe generatie fans. Dompel jezelf helemaal onder in de wereld van Spira en 
geniet van deze twee klassiekers, die samen goed zijn voor meer dan 100 uur 
gameplay.

KEER TERUG NAAR DE WERELD VAN IVALICE
Deze klassieke RPG is voor het eerst volledig in HD geremasterd en aangevuld 
met gloednieuwe gameplay-elementen! Geniet van diverse moderne 
verbeteringen, inclusief aangepaste gevechten en een nieuw jobsysteem.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Dark Souls™: Remastered
• Genre: Actie, RPG       • Uitgever: BANDAI NAMCO Entertainment         
• Release: Nu verkrijgbaar     

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Genre: JRPG     • Uitgever: Square Enix      • Release: Nu verkrijgbaar

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Genre: RPG     • Uitgever: Square Enix      • Release: Nu verkrijgbaar

* Voor de multiplayerstand heeft iedere speler een compatibele controller nodig. Hiervoor heb je mogelijk extra controllers nodig (apart verkrijgbaar).
**  Om online te spelen heb je een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van onlinediensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing.  

Bepaalde onlinediensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Voor bepaalde onlinediensten is een betaald abonnement vereist. De beschikbaarheid van betaalde onlinediensten kan per regio verschillen.

Compatibele speelstijlen
1

TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

1 1

Alle games op deze  
pagina zijn ook digitaal 
verkrijgbaar in de 

Kijk eens rond in de Nintendo eShop!  
Ontdek een zeer divers aanbod downloadbare games,  
van innovatieve indiegames tot de nieuwste blockbusters!  
Je kunt ze allemaal direct downloaden.*

Een kaart voor  
al je aankopen  
in de eShop!
Je kunt Nintendo eShop kaarten 
als snel, gemakkelijk en veilig 
alternatief voor credit cards 
gebruiken. Er zijn kaarten van 
€15, €25 en €50 verkrijgbaar, 
waardoor ze in ieders budget 
passen. Nintendo eShop kaarten 
zijn ook fantastische cadeau's  
voor Nintendo-fans.

* Breedband-internetverbinding vereist. Om gebruik te maken van online diensten heb je een Nintendo-account nodig en moet je akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het privacybeleid van de Nintendo-account is van toepassing. 
** PayPal-rekening vereist. De PayPal-voorwaarden zijn van toepassing. Moet 18 jaar of ouder zijn.

Probeer gratis demo's!
Probeer een game voordat je hem koopt met de gratis* demo's in de Nintendo eShop!

EN VELE  
ANDERE!

Betaal met PayPal
Je kunt PayPal gebruiken om snel en gemakkelijk te betalen! PayPal laat je afrekenen 
met je tegoed, creditcard of bankrekening. Maar je kunt natuurlijk ook nog steeds 
betalen met creditcards of Nintendo eShop Cards gebruiken.**



Psyonix Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license. © 2015-2020 Licensed by Psyonix LLC. • Spellbreak © 2020, Proletariat, Inc. All rights reserved. “Spellbreak” is a trademark or registered trademark of Proletariat, Inc. in the United States of America and elsewhere. Other brands or product names are 
the trademarks of their respective owners. • Vigor © 2020 Bohemia Interactive a.s. Vigor® and Bohemia Interactive® are registered trademarks of Bohemia Interactive a.s. All rights reserved

Free-to-start games
Download en speel gratis games!*   

* Let op: de games op deze pagina bieden de mogelijkheid tot in-app-aankopen en kunnen tijdens het spelen een actieve internetverbinding vereisen.

• Genre: First-person shooter     • Uitgever: Bohemia Interactive     • Aantal spelers: 1-12

Schiet en plunder in gespannen confrontaties. Bouw uw schuilplaats en cruciale  
uitrusting. vDaag anderen uit in diversi game modes. Speel alleen of vecht samen.

• Genre: Actie, Racing, Sport     • Uitgever: Psyonix     • Aantal spelers: 1–8 

Rocket League is een spectaculair mengsel van arcade-stijl voetbal en voertuigenbeukwerk,  
met een toegankelijke besturing en op physics gebaseerde wedstrijden. Rocket League biedt toegang  
tot casual en competitieve Online Matches, een uitgebreide offline Season Mode, en nog veel meer.

• Genre: Avontuur, RPG, Actie    • Uitgever: Proletariat    • Aantal spelers: 1-42

Eigen je twee krachtige magische handschoenen toe en creëer vernietigende 
spreukencombinaties om het slagveld met felle tornado's, elektrische gaswolken  
en meer te beheersen! Ontketen je innerlijke strijdmagiër in Spellbreak.

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. CupheadTM and StudioMDHRTM are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Nin-
ja Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Alien: Isolation Alien: Isolation, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their associated logos are registered trademarks 
or trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation. Alien: Isolation game software, excluding Twentieth Century Fox elements © SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. Creative Assembly and the Creative Assembly logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of 
SEGA Corporation. Developed for Nintendo SwitchTM by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved. • Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ©2019 Image & Form International AB • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd.  
Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat TM & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • WORMS W.M.D. WormsTM W.M.D. Developed by Team17 Digital Ltd. © 2017.  
Team17 and WormsTM are trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. Original concept Andy Davidson. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. Developed and published by Team17 Digital Limited.

Genre: Survival Horror, Avontuur, Actie • Spelers: 1 Genre: Survival Horror, Avontuur • Spelers: 1Genre: Shooter, Actie, Platformspel, Arcade • Spelers: 1–2 

Genre: Party, Simulatie, Strategiespel • Spelers: 1–4 Genre: Party, Strategiespel • Spelers: 1–6

Meer dan 4,000 games te downloaden!

Genre: Actie, Avontuur • Spelers: 1 

Genre: RPG • Spelers: 1 Genre: RPG • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Sport, RPG, Golf • Spelers: 1–2 Genre: Avontuur, RPG • Spelers: 1 • Release: 2019

Genre: Party, Strategie • Spelers: 1–4 Genre: Puzzel, Platformspel • Spelers: 1–8
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Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. © Two Point Studios 2018. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Two Point, Two Point Hospital, the Two Point Hospital logo and Two Point Studios are either registered trade marks or trade marks of Two Point Studios Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trade marks or trade marks 
of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Portions of this program © 2017 PlayFab, Inc. • Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • GRIDTM Autosport © 2019  
The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks owned by Codemasters. "GRID Autosport"TM and "Codemasters Racing"TM are trademarks of Codemasters. Originally de- veloped and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by 
Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights reserved.• Sayonara Wild Hearts © 2019 Simogo AB. All rights reserved. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. • OkamiTM HD ©CAPCOM CO., 
LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Dragon's Dogma: Dark Arisen ©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. 
Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Blind Forest: Definitive Edition © 2019 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel KnightTM, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of 
Yacht Club GamesTM and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved.

Genre: Racen, Sport, Simulatie • Spelers: 1-8Genre: RPG, Simulatie • Spelers: 1–4 Genre: Simulatie • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Simulatie • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie, Arcade • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1–2 Genre: Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: RPG, Actie • Spelers: 1 Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: Avontuur • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Platformspel • Spelers: 1
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... en vele  
andere!

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ©Nintendo ©Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. • The Binding of Isaac: Afterbirth+ ©2017 Nicalis, Inc. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights 
Reserved. • Into The Breach © 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo SwitchTM Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Ci-
ties: Skylines - Nintendo SwitchTM Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Wargroove © Chucklefish LTD 2018. All rights reserved • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED 
HOOK STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Good Job! © 2020 Nintendo 
Baba Is You Made by Arvi Teikari, Hempuli Oy Porting by MP2 Games See credits section in-game for details. This game was created using Multimedia Fusion 2 by Clickteam. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • BOXBOY! + BOXGIRL! © 2019 Nintendo

Genre: Avontuur, Muziek • Spelers: 1–2 Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1–2Genre: Actie, Platformspel • Spelers: 1

Genre: RPG, Puzzel, Strategiespel • Spelers: 1

Genre: Avontuur, Actie • Spelers: 1–4

Genre: Avontuur, RPG, Strategiespel • Spelers: 1Genre: City Builder • Pla Genre: City Builder • Spelers: 1 yers: 1 Genre: Strategiespel • Spelers: 1–4

Genre: Puzzel • Spelers: 1-2 Genre: Dieren, Simulatie • Spelers: 1 Genre: Platformspel, Puzzel • Spelers: 1-2
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Genre: Puzzel • Spelers: 1



Als ouder is het niet altijd makkelijk om te zien hoeveel tijd je kind besteedt aan games. Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch is een gratis 
app voor smartphones en tablets die je aan de Nintendo Switch kunt koppelen. Daarmee kun je gemakkelijk zien wat voor games je kinderen 
spelen en hoelang. Als je geen smartphone of tablet hebt, kun je bepaalde beperkingen ook rechtstreeks op de Nintendo Switch instellen.
Enkel gebruikers die 16 jaar of ouder zijn, kunnen een Nintendo Account aanmaken. Bezoek de officiële website voor meer info.

Houd de speelduur  
in de gaten

Als je een afgesproken speelduur 
met uw kind instelt, zal een alarm 
hen laten weten wanneer hun tijd 
op is, ongeacht hoeveel ze zichzelf 
verliezen in het spel.

Houd bij wat je kind speelt  
 

Bekijk welke games je kind heeft 
gespeeld en hoe lang.

Je kunt op dagelijkse basis zien 
wat je kind heeft gespeeld.  
Ook kun je via de app een 
maandelijks speeloverzicht krijgen.

Op basis van de leeftijd van je kind kun je de 
toegang tot bepaalde functies beperken.  
Het is ook mogelijk om de beperkingen voor elk 
functie apart in te stellen.

Je kunt de volgende instellingen gebruiken:

• Het spelen van games beperken op basis van leeftijd
• Het posten van screenshots op social media beperken
•  Communicatie met andere spelers en het posten van berichten 

en beelden *
•  Via de Nintendo-Account instellingen kan de mogelijkheid  

tot aankopen in de Nintendo eShop beperkt worden

Speelt mijn kind te veel? Wat voor games  
speelt mijn kind?

Is mijn kind te jong  
voor bepaalde games?

Een leuke en veilige game-ervaring voor je kind.

Je kan bepaalde functies ook direct instellen op de Nintendo Switch als je geen smartphone bezit. * De app Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch bevat geen instellingen voor de 
Nintendo Switch Online-app. Ga naar de instellingen van je smartphone of tablet  
om beperkingen voor de Nintendo Switch Online-app in te stellen.

Nintendo Switch is een betaald lidmaatschap met verschillende functies.  
Hiermee kunnen gebruikers genieten van online spelen, een opslagcloud waarin spelgegevens van 
ondersteunde games kunnen worden opgeslagen, een groeiende selectie aan NES-games en meer.

Als je lid wordt van het betaalde Nintendo Switch Online-
lidmaatschap, kun je samenwerken in compatibele titels, met 
vrienden die ver weg wonen of tegen rivalen over de hele wereld.

Je kan ook de Nintendo Switch Online Smartphone app gebruiken 
voor voicechat bij compatibele games. Volg een strategie  
met je Splatoon 2-team of praat gewoon met mederacers  
in Mario Kart 8 Deluxe.

Online Spelen
Geniet van competitieve en coöperatieve online-gaming

NES & Super NES 
Nintendo Switch Online
Geniet altijd en overal van een groeiende selectie klassieke  
NES- & Super NES-games – met toegevoegde online-functies!

Opslagcloud
Maak veilig en automatisch online back-ups van je opgeslagen 
spelgegevens voor gemakkelijke toegang.*
* Let op: niet compatibel met alle software.

Smartphone-app
Maak contact met vrienden via de speciale app  
op je smartphone of tablet. *
* Let op: niet compatibel met alle software.

Exclusieve aanbiedingen voor leden
Geniet van aanbiedingen die alleen beschikbaar zijn voor leden, 
inclusief Nintendo Switch-gamevouchers, TETRIS® 99, en meer!

Geniet van competitieve 
en coöperatieve  
online-gamingOnline spelen

Meer info:  
www.nintendo.nl / www.nintendo.be 

Haal meer uit je Nintendo Switch!

Lidmaatschapsopties

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen afwijken.

Individueel 
lidmaatschap

Familie 
lidmaatschap

€3,99Gratis  
proefperiode

€34,99

€7,99 €19,99

1 maand
(30 dagen)

1 week
(7 dagen)

12 maanden
(365 dagen)

3 maanden
(90 dagen)

12 maanden
(365 dagen)

Als je een familiegroep aanmaakt, kunnen maximaal acht Nintendo-accounts  
de Nintendo Switch Online-ledenservice onder één familielidmaatschap gebruiken!



Als je lid bent van de Nintendo Switch betaalde lidmaatschap,  
krijg je toegang tot een groeiende selectie NES- & Super NES-titels.  
Geef een Joy-Con door aan een vriend voor multiplayer-plezier,  
of speel gewoon online.

Zolang je lid blijft, heb je toegang tot de volledige line-up van games  
op elk moment.

Periodiek online check-in is vereist.

Speel klassieke  
NES & Super NES games, 
altijd en overal

NES & Super NES  
Nintendo Switch Online Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.: The Lost Levels
The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins
Excitebike
Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Adventure

Super Mario World
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
Super Mario All-Stars
The Legend of Zelda:  
A Link to the Past
 Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2:  
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

Voor meer info:  
www.nintendo.nl 
www.nintendo.be

... en andere!

Met de smartphone-app voor Nintendo Switch Online kun je  
in ondersteunde online-games voicechatten met andere spelers.

Open de app terwijl je ondersteunde games speelt om met je 
vrienden te voicechatten.

Bepaalde compatibele games hebben speciale functies. In Splatoon 2 
kun je bijvoorbeeld SplatNet 2 gebruiken om je statistieken van 
onlinegevechten te bekijken, deze te delen op social media en 
nieuwe uitrustingen te bestellen die je in de game kunt gebruiken. 

De smartphone-app  kan alleen worden gebruikt door Nintendo-accounthouders van 13 jaar of ouder.

Voicechat
Smartphone App

Maak online veilig en automatisch een back-up van je opgeslagen 
spelgegevens. Hierdoor is het heel eenvoudig om je spelgegevens 
terug te halen als je je Nintendo Switch kwijtraakt of een nieuwe 
gaat gebruiken.

Als je bent verbonden met het internet, zal er automatisch  
een back-up worden gemaakt van je opgeslagen gegevens,  
zelfs als je Nintendo Switch in de slaapstand staat.  
Hiervoor heb je geen ingewikkelde instellingen of updates nodig. 

Let op: niet compatibel met alle software.

Maak automatisch  
een back-upOpslagcloud



Leden van Nintendo Switch Online kunnen profiteren van exclusieve producten, 
zoals Nintendo Entertainment System-controllers die je voor NES-games op de 
Nintendo Switch kunt gebruiken. In de toekomst komen er nog meer producten.

Nintendo Entertainment System-  
Controllers voor Nintendo Switch 
Met een betaald Nintendo Switch Online-
lidmaatschap kun je Super Nintendo 
Entertainment System-controllers voor de 
Nintendo Switch kopen en Super NES™-games 
op authentieke wijze spelen! Deze draadloze 
controllers op ware grootte bieden de perfecte 
manier om klassieke Super NES-games  
te beleven.

TETRIS® is exclusief verkrijgbaar voor leden van  
Nintendo Switch Online. Je speelt TETRIS® 99 tenslotte online 
tegen andere spelers van over de hele wereld!
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. 
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company.  
Tetris Game Design by Alexey Pajit- nov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.  
Sub-licensed to Nintendo. Certain new content developed by Nintendo, and any characters, sounds and video games 
originally owned by Nintendo: © 2019 Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

* Zolang het aanbod geldt. 

Geniet als lid van  
exclusieve bonussen!Exclusieve aanbiedingen  

voor leden

Nintendo Switch Game-vouchers
Het Nintendo Switch-gamevouchersprogramma is exclusief  
voor Nintendo Switch Online-leden. Leden kunnen een set van  
twee Nintendo Switch-gamevouchers kopen voor €99,00.  
Elke voucher kan worden ingewisseld  
voor een downloadversie van een  
game uit de catalogus van  
het programma. Op deze manier  
kun je dus twee games voor een  
lagere prijs kopen!

Exclusieve items voor  
Super Smash Bros. Ultimate.*
Met een betaald Nintendo 
Switch Online-lidmaatschap kun 
je consumeerbare voorwerpen 
als bonussets krijgen in  
Super Smash Bros. Ultimate!  
Je kunt ze downloaden in de  
"Nintendo Switch Online"-sectie 
in de Nintendo eShop.  
 
Opmerking: je kunt deze voorwerpen niet downloaden 
tijdens je gratis proefperiode van zeven dagen van 
Nintendo Switch Online.

Exclusieve uitrusting voor 
Splatoon 2*
Bij aankoop Exclusieve uitrusting voor 
Splatoon 2. Als je een lidmaatschap 
van twaalf maanden koopt, krijg je een 
downloadcode voor een exclusieve 
Splatoon 2-uitrusting met een  
Nintendo Switch Online-thema!

Opmerking: je kunt dit product niet kopen tijdens de 
proefperiode van zeven dagen van Nintendo Switch 
Online. Je moet lid zijn van Nintendo Switch Online op het 
moment dat je een voucher wilt inwisselen.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Speelstijlen
TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl TV-stijl Tafelstijl Handheldstijl

Compatible software Alle Nintendo Switch software. Nintendo Switch-software die compatibel is met de handheldstijl.

Joy-Con controllers De Joy-Con-controllers beschikken over de HD-trilfunctie en de infrarood-bewegingscamera. Het systeem beschikt niet over  HD-trilfunctie en de infrarood-bewegingscamera.

Nintendo Switch-houder Bevat een Nintendo Switch-houder en HDMI-kabel.  
Plaats het systeem in de houder om op de televisie te spelen.

Het systeem is niet op een tv aan te sluiten en is niet compatibel  
met de Nintendo Switch-houder.

Afmetingen
102mm x 239mm x 13.9mm (Inclusief Joy-Con-controllers)

Opmerking: 28,4 mm op het breedste punt, van de uiteinden van de richtingssticks  
tot de verdikking van de ZL- en ZR-knoppen.

91.1mm x 208mm x 13.9mm
Opmerking: 28,4 mm op het breedste punt, van de uiteinden van de richtingssticks  

tot de verdikking van de ZL- en ZR-knoppen

Gewicht Ongeveer 297g
(398g inclusief Joy-Con-controllers) Ongeveer 275g

Scherm Touch screen / 6.2 inch LCD / resolutie 1280x720 Touch screen / 5.5 inch LCD / resolutie 1280x720

Batterijduur

Nintendo Switch met verbeterde batterijduur 
(Het modelnummer begint met "HAD") 

Ongeveer 4.5 - 9 uur

De batterijduur hangt af van  
welke games je speelt. The Legend of Zelda:  

Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld  
ongeveer 5,5 uur spelen op een volle batterij.

Nintendo Switch 
(Het modelnummer begint met "HAC") 

Ongeveer 2.5 - 6.5 uur

De batterijduur hangt af van  
welke games je speelt. The Legend of Zelda:  

Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld  
ongeveer 3 uur spelen op een volle batterij.

Ongeveer 3 - 7 uur

De batterijduur hangt af van welke games je speelt.  
The Legend of Zelda: Breath of the Wild kun je bijvoorbeeld  

ongeveer vier uur spelen op een volle batterij.

Welke Nintendo Switch past het beste bij je?

De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en ander landen.
USB Type-C™ and USB-C™ zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum . Het Bluetooth®-woordmerk en de bijhorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG. Inc.  
Elk gebruik van dergelijke merken door Nintendo is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



Accessories
  Nintendo Switch-etui & beschermfolie Oplaadbare Joy-Con-houder

Door de linker- en rechter-Joy-Con aan 
deze houder vast te maken kun je ze als 
een klassieke controller gebruiken.  
In tegenstelling tot de Joy-Con-houder  
die bij de Nintendo Switch zit, kan de 
oplaadbare Joy-Con-houder de  
Joy-Con-controllers opladen terwijl je 
speelt, zodat de batterijen niet leeg raken.

Bevat ook een USB-kabel

  Nintendo Switch Pro Controller
Deze draadloze controller heeft een 
klassieke vorm, ligt comfortabel in de 
hand en is erg geschikt als je lang in de 
tv-stijl of de tafelstijl speelt.

Interne batterij: Lithiumionbatterij [CTR-003]
Batterijduur: Ongeveer 40 uur (Let op: dit is  
de gemiddelde batterijduur. De werkelijke 
batterijduur hangt af van het gebruik.)
Oplaadtijd: Ongeveer zes uur (Je kunt de 
controller opladen met een AC-adapter of met 
de USB-oplaadkabel die in de verpakking zit)

Bevat ook een USB-kabel

  Joy-Con-controllers  
In elk Nintendo Switch-pakket 
vind je een Joy-Con (L) en een 
Joy-Con (R).  
Voor de Nintendo Switch Lite 
worden de Joy-Con apart 
verkocht.

Dit pakket bevat een Joy-Con (L), 
een Joy-Con (R) en twee  
Joy-Con-polsbandjes (grijs)

Blauw Joy-Con (L) /  
Neongeel Joy-Con (R)

Neonpaars Joy-Con (L) / 
Neonoranje Joy-Con (R)

Neonrood Joy-Con (L) /  
Neonblauw Joy-Con (R)

Grijs Joy-Con (L) / (R) Neongroen Joy-Con (L) / 
Neonroze Joy-Con (R)

   
Deze bundel bestaat uit een etui voor je 
Nintendo Switch en beschermfolie  
voor het beeldscherm van het systeem.  
Er zit ook een hoes in waarin je vijf 
Nintendo Switch-gamecards en twee 
Joy-Con-polsbandjes kunt bewaren.  
Je kunt het etui ook gebruiken als 
standaard voor het systeem.

En nog 
veel 

meer!

...en nog veel meer!

Ontgrendel special content in:

Door een amiibo (apart verkrijgbaar) tegen  
het NFC-punt te houden van de Joy-Con (R)  
kun je data lezen of schrijven op de amiibo.

amiibo-
functies  Nintendo Switch Lite-etui en -beschermfolie   

Deze bundel bestaat uit een etui voor je  
Nintendo Switch Lite en beschermfolie  
voor het beeldscherm van het systeem.  
Er zit ook een vak in waarin je  
acht Nintendo Switch-gamecards  
kunt bewaren.



Nintendo Switch  

 

Nintendo Switch Lite 

Software wordt apart verkocht 

Nintendo Switch-systeem

Nintendo Switch-voeding

Nintendo Switch-voeding

Joy-Con-houder Joy-Con-polsbandjes 
(zwart)

Geel

Grijs

Koraal
Turkoois

Folder met 
belangrijke 
informatie 
over de 
Nintendo 
Switch

Folder met belangrijke informatie 
over de Nintendo Switch

HDMI-kabel

Nintendo Switch-houderJoy-Con L/R
*De kleuren van de Joy-Con verschillen per pakket

Nintendo Switch Lite-systeem
*De kleur van het systeem verschilt per pakket

In de doos

Neonblauw en neonrood

Grijs

De leukste games om samen  
met je vrienden en familie te spelen!


