
Network ID model overname formulier

Het Nintendo Network ID wordt gebruikt voor 3DS en Wii U systemen van Nintendo. Het 
Network ID is gekoppeld aan deze systemen maar ook persoonlijk. 

Nintendo Nederland raadt aan bij het doorverkopen van deze spelcomputers ook duidelijk af te 
spreken of het Network ID wordt doorverkocht. 

In te vullen door verkopende partij:
Ik verklaar dat het onderstaande Nintendo Network ID te verkopen samen met de Wii U. 

Serienummer van de Wii U spelcomputer (niet de tablet): ______________________

Nintendo Network ID (Wii U > Home menu > Mii links boven): ______________________

Wachtwoord: ______________________

Verder verklaar ik:
– Het systeem is niet terug naar fabrieksinstellingen.
– Eventuele creditcard gegevens van de eShop zijn gewist. (Home > Nintendo eShop > Menu 

> Creditcard)
– Ouderlijk Toezicht uitgeschakeld is. (Home > Ouderlijk Toezicht > Instellingen wissen*)
– Ik begrijp dat ik bovenstaand Network ID en het gekoppelde e-mailadres** in de toekomst 

niet meer kan gebruiken op een andere 2DS, 3DS, Wii U of Switch.

Ondertekening Handtekening: ______________________

Naam: ______________________

Plaats: ______________________

Voor de nieuwe eigenaar:
1. Let op:
Wanneer je het Network ID of de Mii ontkoppeld/verwijderd zijn de voorgeïnstalleerde games niet 
meer speelbaar. Het beste kun je nieuwe gebruikers toevoegen met eigen Mii's. Elke gebruiker kan 
de voorgeïnstalleerde games spelen in hun eigen account.

2. Gegevens aanpassen:
De nieuwe eigenaar raden we aan het wachtwoord en email adres aan te passen. 
E-mailadres wijzigen:  
Home > Mii links boven > Gebruikersinformatie wijzigen > wachtwoord invoeren (zie hierboven 
op formulier) > E-mailadres wijzigen
Wachtwoord wijzigen:  
Home > Mii links boven > Wachtwoord wijzigen > wachtwoord invoeren (zie hierboven op 
formulier) > Nieuw wachtwoord kiezen

*) Ouderlijk toezicht is niet te wissen wanneer het account van een kind is. Noteer in dat geval de pincode.
**) Eventueel mag het email adres gewijzigd worden in [serienummer]@mariowii-u.nl (bv: FEM10094528@mariowii-u.nl)
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