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• De Buitenkeuken contest loopt van donderdag 3 september 2020 9.00 uur tot 
en met zaterdag 3 oktober 2020 23.59 uur.  

• Deze actie wordt georganiseerd door Big Green Egg Europe B.V. 
• Inzenden kan tot en met zondag 20 september 23.59 uur.  
• Deelname aan de actie houdt in de acceptatie van deze actievoorwaarden. 
• De actie houdt in dat deelnemers 1-3 foto’s van hun buitenkeuken inzenden 

met motivatie en vermelding van naam en telefoonnummer. 
• Deelname kan door een e-mail te sturen naar inspiration@biggreenegg.eu 
• De actie staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar of ouder. 
• Medewerkers van Big Green Egg Europe zijn van deelname uitgesloten. 
• Na afloop van de Buitenkeuken contest selecteert Big Green Egg Europe samen 

met een driekoppige jury (bestaande uit Nicolette Fox, Michèl Lambermon en 
Ed Fisher) een top 5 en 1 uiteindelijke winnaar: de mooiste buitenkeuken van 
2020.  

• De top 5 worden bezocht door een team van Big Green Egg Europe, inclusief 
fotograaf. Bij deelname aan de actie geef je toestemming voor het gebruik van 
deze gemaakte foto’s van de buitenkeuken door Big Green Egg Europe voor 
onbepaalde tijd. 

• De winnaar ontvangt een officiële award voor in zijn of haar eigen 
buitenkeuken, een Masterclass van Executive Chef en SVH Meesterkok Michèl 
Lambermon voor 6 personen en 100 kilo Big Green Egg houtskool. 

• De overige 4 uit de top 5 ontvangen een Big Green Egg fanpakket. 
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
• De levering van de prijs zal in overleg plaatsvinden. 
• Big Green Egg Europe mag de namen en de inzendingen van de deelnemers 

publiceren en gebruiken in het kader van de promotie van de actie. 
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
• Big Green Egg Europe houdt zich het recht voor de actie aan te passen of te 

beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van 
het reglement op de website worden geplaatst.  

• Big Green Egg Europe behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich 
schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier 
dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.  



 

 

• Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan Big Green Egg Europe 
om zijn of haar gegevens te verwerken en informatie toe te zenden over deze 
actie. Na afloop van de Buitenkeuken contest zullen de persoonsgegevens van 
deelnemers worden verwijderd.  

 
 


