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Voorwaarden winactie The Voyage 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie 'The Voyage' van Big Green Egg 
Europe (hierna te noemen 'de winactie') die voor alle deelnemende landen wordt 
aangeboden via de Big Green Egg Europe-website thevoyage.biggreenegg.eu ('Big Green 
Egg-website').  

De winactie staat alleen open voor deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Liechtenstein, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, België, Tsjechië, Finland en Zweden 
('deelnemende landen'). De organisator is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Big Green Egg Europe B.V. ('de sponsor'), gevestigd te Leemolen 80, 
2678 MH De Lier, Nederland, met dien verstande dat de activiteiten van de sponsor 
worden uitgevoerd door ofwel de sponsor zelf ofwel de hiertoe aangewezen en aan de 
sponsor gelieerde onderneming ('de gelieerde onderneming') in het betreffende 
deelnemende land. 

In het kader van de winactie wordt een prijs uitgereikt aan de winnende deelnemer ('de 
winnaar'). De winnaar wordt gekozen door de sponsor of de gelieerde onderneming.  

 

Deelnameprocedure 

Deelnemen aan de winactie is mogelijk door tijdens de actieperiode (zoals hieronder 
gedefinieerd) in een van de deelnemende landen een product van het merk Big Green 
Egg aan te schaffen bij een officieel Big Green Egg-verkooppunt (zie 
www.biggreenegg.eu) of een online winkel. 

Om kans te maken op een prijs ('de prijs' zoals hieronder gedefinieerd), dienen in 

aanmerking komende deelnemers (i) zich te registreren op de campagnewebsite van Big 

Green Egg Europe (thevoyage.biggreenegg.eu) onder vermelding van hun naam, 

thuisadres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn, 

aankoopbewijs (max. 1 kwitantie voor een bedrag van minimaal € 250,-, CHF 250,-, SEK 

2.500,- of CZK 6.000,- besteed aan Big Green Egg-accessoires of een Big Green Egg) en de 

reden waarom zij deze prijs zouden moeten winnen, en (ii) akkoord te gaan met deze 

voorwaarden van de winactie.  
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De prijs 

Een deskundige jury zal de winnaar(s) van de winactie aanwijzen, waarbij onder meer 
wordt gekeken naar originaliteit, creativiteit en vindingrijkheid:   

Eén (1) van de in totaal vijfendertig (35) pakketreizen voor twee (2) personen* naar 
Rovaniemi in Fins Lapland voor 'The Voyage' van Big Green Egg van 19 tot en met 22 
januari 2023.  

Elke pakketreis bestaat uit het volgende:   

• Twee (2) kaartjes voor The Voyage in Rovaniemi, in Fins Lapland  

• Twee (2) retourvluchten (economy class) naar/van de luchthaven van vertrek het 
dichtst gelegen bij de woonplaats van de winnaar en de luchthaven van 
Rovaniemi in Finland, geheel ter beoordeling van de sponsor ** 

• Drie (3) hotelovernachtingen (all-inclusive) in een tweepersoonskamer in het 
Apukka Resort in Rovaniemi, in Fins Lapland 

• Vervoer over land van de luchthaven naar het Apukka Resort, en vice versa 

• Eten en drinken tijdens bepaalde evenementen, op bepaalde dagen/tijden 

• Speciale winterkleding die nodig is voor de outdooractiviteiten van 19 tot en met 
22 januari 2023 

• Een aantal verschillende geschenken 

(*) van achttien (18) jaar of ouder. 

(**) in het geval een vlucht niet haalbaar is vanwege de vertreklocatie van de 
winnaar, zal de sponsor geheel ter eigen beoordeling een andere luchthaven of vorm 
van vervoer aanwijzen. 

 

Actieperiode:  

De actieperiode start op 3 september 2022 om 9.00 uur (CET) en loopt tot en met 27 
november 2022 23.59 uur (CET).  

Na afloop van de actieperiode zal een deskundige jury de winnaar(s) van de winactie 

aanwijzen, waarbij onder meer wordt gekeken naar originaliteit, creativiteit en 

vindingrijkheid. 
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De winnaars krijgen, ter beoordeling van de sponsor, op 6 december 2022 telefonisch of 
per e-mail bericht; hiervoor wordt gebruikgemaakt van de gegevens zoals vermeld op het 
deelnameformulier. Afhankelijk van je mobiele provider kunnen aan deze kennisgeving 
kosten zijn verbonden. De winnaar dient binnen 48 uur na ontvangst van deze 
kennisgeving te reageren en binnen 7 dagen na ontvangst ervan de sponsor te bevestigen 
akkoord te gaan met bovengenoemde bepalingen.  

Indien niet tijdig wordt gereageerd op een kennisgeving waarin wordt verzocht de prijs te 
accepteren, kan de prijs komen te vervallen. In dergelijke gevallen heeft de sponsor het 
recht om in maximaal drie (3) pogingen een alternatieve winnaar te kiezen uit de 
resterende, in aanmerking komende, inzendingen. De winnaar ontvangt mogelijk een 
vrijwaringsformulier met betrekking tot 
rechtmatigheid/aansprakelijkheid/publiciteitsvrijgave ('vrijwaringsformulier'). Tenzij 
wettelijk anders bepaald, dienen de winnaars dit vrijwaringsformulier volledig in te vullen 
en binnen vijf (5) dagen na de datum van kennisgeving te retourneren. Indien een winnaar 
(i) niet kan worden bereikt; (ii) nalaat het vrijwaringsformulier, voorzien van alle verplichte 
handtekeningen, tijdig in te leveren zoals vereist op grond van deze voorwaarden; of (iii) 
de prijs om welke reden dan ook niet kan accepteren of in ontvangst nemen, kan uit de 
resterende in aanmerking komende inzendingen een alternatieve winnaar worden 
gekozen.  Zodra de rechtmatigheid is vastgesteld, ontvangen de winnaars meer informatie 
over de prijs en alles wat erbij komt kijken. Indien er zich een geschil voordoet over de 
identiteit van een winnaar, zal de inzending altijd worden gezien als zijnde gedaan door de 
bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van 
deelname. 

 

Voorwaarden voor deelname 

De datum en tijd van aankoop van het product en van de inschrijving voor de winactie 
moeten binnen de hierboven vermelde actieperiode vallen.  

Deelname aan deze winactie(s) is eenmalig. Dit betekent dat iemand slechts eenmaal mag 
deelnemen, met slechts één inzending, één e-mailadres en één IP-adres. 

Deelname is gratis, vrijwillig en vindt plaats door de vereiste gegevens op de 
campagnewebsite van Big Green Egg Europe in te voeren en het deelnameformulier online 
in te dienen. Vervolgens moet de deelname worden geaccepteerd door de sponsor of de 
gelieerde onderneming om geldig te zijn.  
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Deelname aan deze winactie houdt in dat de deelnemer deze voorwaarden 
onvoorwaardelijk accepteert, zonder enige beperking of voorbehoud, met inbegrip van 
elke beslissing met betrekking tot deze winactie die de sponsor mogelijk op een later 
moment nog zal nemen. 

Deelname aan deze winactie staat uitsluitend open voor natuurlijke personen van 18 jaar 
en ouder woonachtig in een van de deelnemende landen.  

Gedurende de gehele actieperiode dienen deelnemers (i) in het bezit te zijn van een geldig 
legitimatiebewijs (d.w.z. paspoort), op verzoek onmiddellijk een kopie hiervan beschikbaar 
te stellen aan de sponsor of de gelieerde onderneming en vervolgens beschikbaar te zijn 
voor identificatie, en (ii) in het bezit te zijn van een aankoopbewijs van een product van 
het merk Big Green Egg. 

Medewerkers van de sponsor en van alle gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en reclame-/promotiebureaus, en al hun naaste familieleden, zijn 
uitgesloten van deelname. 

De deelnemers gaan ermee akkoord dat het IP-adres van hun computer door de sponsor 
wordt opgeslagen en voor identificatiedoeleinden wordt gebruikt. De sponsor zal deze 
informatie niet openbaar maken aan derden. 

De sponsor behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren indien zij niet 
handelen in overeenstemming met deze voorwaarden. 

In het geval een deelnemer wenst te worden uitgesloten van de winactie, dient deze 
deelnemer een e-mail te sturen naar thevoyage@biggreenegg.eu, met in de 
onderwerpregel de vermelding 'Big Green Egg The Voyage exclusion' (Uitsluiting Big Green 
Egg The Voyage)' en in de e-mail zelf de relevante deelnemersgegevens. 

Incorrecte, onleesbare, onvolledige, te late of verkeerd geadresseerde inzendingen 
worden niet in behandeling genomen. De sponsor en de gelieerde ondernemingen zijn niet 
aansprakelijk voor ontoereikende inzendingen als gevolg van fouten of technische 
storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van slecht functionerende netwerken, 
hardware of software, ongeacht of deze problemen zich voordoen aan de kant van de 
deelnemer of de sponsor. 

De sponsor behoudt zich het recht voor om inzendingen uit te sluiten indien de sponsor 
van mening is dat er sprake is van misbruik of dat bepalingen van de winactie worden 
geschonden. 

mailto:thevoyage@biggreenegg.eu
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 In geval een van de bepalingen in deze voorwaarden wordt geschonden, wordt deelname 

aan de winactie van rechtswege nietig, komen mogelijke aanspraken op de prijs te 

vervallen en wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname. 

 

Beperkende bepalingen inzake de prijs 

De prijs mag niet worden vervangen, overgedragen of ingewisseld voor een geldbedrag, 
echter met dien verstande dat, mocht de prijs om enige reden niet meer beschikbaar zijn, 
de sponsor zich het recht voorbehoudt om de prijs te vervangen door een andere prijs van 
gelijke of hogere waarde.  De prijs is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar. 
Noch is de prijs inwisselbaar voor een geldbedrag of wordt deze in enige andere vorm 
uitgekeerd, tenzij de sponsor zelfstandig hiertoe besluit. 

Alle uitgaven en reiskosten die niet uitdrukkelijk hierboven worden vermeld, vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de individuele winnaars en hun gasten.  De uitreiking van de 
prijs en de reisarrangementen vindt pas plaats nadat de sponsor heeft geverifieerd dat de 
winnaar voldoet aan alle deelnamevereisten.  De winnaars en hun gasten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het afsluiten van alle verplichte of gewenste verzekeringen en voor 
alle noodzakelijke reisdocumenten, met inbegrip van de dekking van alle daaraan 
verbonden kosten. 

De sponsor zal de prijs, de kennisgeving en de inhoud van de kennisgeving over toekenning 
van de prijs niet vervangen indien deze na verzending verloren gaan of worden vernietigd. 

Alle winnaars en hun gasten dienen zich te houden aan de voorwaarden, de voorschriften 
en het beleid van Apukka Resort, de betreffende luchtvaartmaatschappij en alle andere 
diensten van derden die worden geleverd in het kader van de prijs. De sponsor en 
eventuele derden die diensten leveren in het kader van de prijs behouden zich het recht 
voor om winnaars en/of gasten te verwijderen van, of de toegang te ontzeggen tot, 
evenementen of transportvormen die deel uitmaken van de prijs indien deze winnaars 
en/of gasten zich op een storende manier gedragen of moedwillig anderen ergeren, 
beledigen, bedreigen of lastigvallen in het hotel, gedurende de vlucht of het transport, of 
tijdens enig evenement of op enige locatie waar de sponsor de winnaar/gast toegang toe 
biedt in het kader van de prijs. 

 

Toestemming 
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Tenzij dit bij wet is verboden, houdt deelname aan de winactie in dat de deelnemers 
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toestemming geven voor openbaarmaking van hun 
namen en afbeeldingen, stem, foto's, video- of filmfragmenten, biografische informatie 
en/of andere visuele gelijkenissen via alle media en formaten die op dit moment bekend 
zijn of nog ontwikkeld zullen worden, voor onder meer, maar niet beperkt tot, 
commerciële, reclame- en promotionele doeleinden die verband houden met de website 
en socialemediakanalen van de sponsor. De deelnemers zullen hier geen enkele 
vergoeding voor ontvangen, toestemming voor hoeven te geven of kennisgeving over te 
hoeven krijgen. 

De deelnemers garanderen de sponsor dat zij zelf de rechthebbenden zijn van het door 
hen aangeleverde beeld- en/of tekstmateriaal en dat zij van alle personen die zichtbaar 
zijn op dit beeldmateriaal en/of genoemd worden in dit tekstmateriaal de vereiste 
toestemming hebben ontvangen voor openbaarmaking en reproductie van de betreffende 
foto('s) en tekst(en). De betreffende deelnemer zal op verzoek de sponsor onmiddellijk 
bewijs hiervan overleggen, kosteloos en onvoorwaardelijk. Verder garanderen de 
deelnemers de sponsor en de gelieerde partijen dat (i) er geen inbreuk wordt gemaakt op 
de rechten van derden wanneer het aangeleverde beeld- of tekstmateriaal openbaar 
wordt gemaakt en gereproduceerd en (ii) zij de sponsor en alle gelieerde partijen en 
derden waarvan de sponsor de diensten heeft ingeschakeld, vrijwaren tegen vorderingen 
op dat gebied. 

Bovendien garanderen de deelnemers in het bezit te zijn van alle wettelijk vereiste rechten 
en toestemmingen die het voor de sponsor en/of de gelieerde partijen mogelijk maken om 
het door de deelnemers aangeleverde beeld- en/of tekstmateriaal openbaar te maken of 
te reproduceren, al dan niet voor commerciële doeleinden en op welke wijze dan ook. De 
deelnemers geven hier uitdrukkelijk toestemming voor in de breedste zin van het woord. 

Persoonsgegevens 

De sponsor of de gelieerde onderneming verzamelt enkel die persoonsgegevens die de 
deelnemers uitdrukkelijk en vrijwillig hebben verstrekt in het kader van de winactie. 

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid van de sponsor. De sponsor behandelt alle persoonsgegevens in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Deze 
persoonsgegevens zullen nooit zonder voorafgaande toestemming aan derden worden 
verstrekt, tenzij de sponsor hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een 
gerechtelijke uitspraak. 
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De sponsor zal de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor administratieve 
doeleinden in het kader van deze winactie, tenzij de betreffende deelnemers de sponsor 
toestemming hebben verleend om deze informatie te gebruiken voor marketing- en 
promotionele doeleinden. De persoonsgegevens die in het kader van deelname worden 
verstrekt, worden bewaard zolang de sponsor hier een legitiem zakelijk belang bij heeft en 
zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de deelnemer. 

 

Exoneratie 

De sponsor, de gelieerde ondernemingen, de agenten die door de sponsor voor hun 
diensten worden ingeschakeld en overige derden kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor acties die voortvloeien uit deze winactie en daaruit resulterende 
schade en/of verliezen, voor zover een dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan. 

Voor zover er sprake is van enige aansprakelijkheid van de sponsor, of van een gelieerde 
onderneming, zal deze aansprakelijkheid nooit betrekking hebben op enige schade en/of 
verliezen anders dan directe schade en/of verliezen.  De sponsor en de gelieerde 
ondernemingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, 
incidentele of gevolgschade en/of verliezen, die hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten. 

De sponsor en de gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor niet-ingezonden, 
beschadigde, incomplete, te late of onjuist geadresseerde inzendingen als gevolg van 
overdrachtsfouten of technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van 
slecht functionerende netwerken, hardware, software, etc. 

Daarnaast kunnen de sponsor en de gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk worden 
gesteld als een prijs helemaal niet wordt ontvangen of later wordt ontvangen dan gepland. 

De sponsor, de gelieerde ondernemingen en de systeembeheerder van de sponsor en/of 
de gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op hun 
systemen (hacks) waardoor specifieke informatie over of met betrekking tot de 
deelnemers bekend wordt bij derden. 

De sponsor en de gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk 
voor gebreken in de prijzen die door de sponsor of de gelieerde ondernemingen worden 
uitgereikt. De sponsor en de gelieerde ondernemingen geven geen garanties met 
betrekking tot de prijs die door de sponsor of de gelieerde ondernemingen wordt 
uitgereikt, voor zover een dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan. 
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Overige bepalingen 

In het geval er vermoedens bestaan van fraude of manipulatie, kunnen de sponsor en de 
gelieerde ondernemingen dit zonder verdere aankondiging melden aan de bevoegde 
autoriteiten. 

De sponsor behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de 
winactie stop te zetten en/of voortijdig deze voorwaarden van de winactie te wijzigen. In 
dergelijke gevallen wordt zo spoedig mogelijk een bijgewerkte versie van de voorwaarden 
van de winactie op de desbetreffende Big Green Egg-website geplaatst, onder vermelding 
van de ingangsdatum van de wijziging. 

Klachten met betrekking tot de winactie kunnen worden gestuurd naar Big Green Egg 
Europe BV, Leemolen 80, 2678 MH De Lier, Nederland. 

Vragen over de winactie kunnen worden gestuurd naar de lokale, aan Big Green Egg 
gelieerde, deelnemende onderneming vermeld op de betreffende pagina van de Big Green 
Egg-website www.biggreenegg.eu of op thevoyage@biggreenegg.eu. 

 

COVID-19  

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden zal de sponsor The 

Voyage niet als prijs kunnen uitreiken aan de winnaars indien The Voyage wordt 

geannuleerd als gevolg van (i) de COVID-19-pandemie of iets wat daarmee verband 

houdt en/of (ii) een actie of beslissing van een overheidsinstantie, autoriteit of Big Green 

Egg Europe die verband houdt met COVID-19. 

Let op: alle personen die in Finland arriveren, dienen zich te houden aan de 
verplichtingen zoals vastgelegd in de wet inzake overdraagbare ziekten. Zorg dat je op de 
hoogte bent van de richtlijnen op de website van het Fins Instituut voor Gezondheid en 
Welzijn, ongeacht vanuit welk land of gebied je reist. Travel and the coronavirus 
pandemic - Infectious diseases and vaccinations - THL (Engels) 

mailto:thevoyage@biggreenegg.eu
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic

