WEDSTRIJDREGLEMENT
Foodbag* x Big Green Egg
“Win één van de 3 Minimax Big Green Egg ter waarde van 1.000€”
1.
2.
3.

Vanaf de week van 17 mei serveren we vier weken lang telkens één BBQ-gerecht per week.
Bestel minstens twee van deze BBQ-gerechten.
Volg @foodbagbe en @biggreeneggbe op Instagram en Facebook (daar @biggreeneggbelgie)
Stuur ons je favoriete BBQ-recept door (titel en instructies) via deze link:
https://foodbagfeedback.typeform.com/to/LrqJR9hA. Onze jury van Foodbag-chefs selecteert de
beste op basis van originaliteit en eenvoudig klaar te maken.

ALGEMEEN
Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de “FOODBAG* X BIG GREEN EGG” (hierna “de Wedstrijd”
genoemd). Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Foodbag (hierna “ de Organisator” genoemd) in
België en onder toezicht van Big Green Egg (hierna “ de Klant “ genoemd).
Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle
bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator en Klant.
De Organisator en Klant behouden zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment eenzijdig te
onderbreken, stop te zetten, te verlengen en/of ongepaste inhoud van deelnemers aan de Wedstrijd
niet te aanvaarden als wettige deelname.
De Organisator en Klant kunnen noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
voortvloeiend uit deelname aan deze Wedstrijd noch verantwoordelijk worden geacht voor een
onsuccesvolle poging tot deelname aan de Wedstrijd (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: technische
onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van
gegevens tijdens of na de verzending…).
Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de Organisator hun persoonsgegevens verwerkt (voor
deelname: e-mailadres, adres, telefoonnummer). Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt
noodzakelijk zijn voor het organiseren van de Wedstrijd. De verwerkte persoonsgegevens zullen ten
allen tijde niet aan derden gedeeld worden.
Indien een bepaling van dit reglement of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de
geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Bij betwisting verbindt de deelnemer er zich
toe om eerst tot een minnelijke schikking te proberen komen.
WEDSTRIJDVERLOOP EN VOORWAARDEN
●
●
●
●

Deelname aan de Wedstrijd kan tussen vrijdag 7 mei om 14u00 en donderdag 10 juni 2020 om
09u00.
Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt via het internet en het Foodbag-magazine en is gratis.
De 3 winnaars van de Wedstrijd ontvangen elk een Minimax Big Green Egg ter waarde van
1.000€. Prijzen kunnen niet omgeruild worden, en ook niet omgezet worden in natura of in geld.
De wedstrijd staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en woont in België.
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Om kans te maken op de aan de Wedstrijd verbonden prijzen moet een deelnemer:
○ Zijn/haar persoonlijke gegevens meedelen
○ De online accounts @foodbagbe en @biggreeneggbe op Instagram en Facebook (daar
@biggreeneggbelgie) volgen.
○ Zijn/haar favoriete BBQ-recept doorsturen (titel en instructies) via deze link:
https://foodbagfeedback.typeform.com/to/LrqJR9hA
○ Alle beelden, gebruikt in teken van de Wedstrijd, in high resolution en rechtenvrij
aanleveren aan de Organisator en de Klant; ongeacht of je de hoofdprijs gewonnen hebt,
voor 15 juni.
○ De hoofdprijs bestaat uit een Minimax Big Green Egg.
○ Op basis van originaliteit en eenvoud zal de winnaar geselecteerd worden. Aantal volgers
& likes worden niet in acht genomen bij het kiezen van de winnaar. Winnaars behoren de
benodigde info toe te sturen voor 22 juni 2021. Nadien verliezen zij hun recht op de prijs.
Niet toegekende prijzen worden niet verder uitgereikt.
○ De winnaars worden door de Organisator op dinsdag 15 juni 2021 per e-mail verwittigd.
Hierbij zullen zij worden uitgenodigd om hun volledige naam en adres door te geven
opdat de Organisator tot toezending van de prijzen kan overgaan.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie, neem dan contact op met
mieke@foodbag.be.

*Foodbag is een product van Smartmat NV
Onze contactgegevens zijn de volgende:
Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
09 298 05 10
foodlover@foodbag.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen
KBO 0841.142.626
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