Artikel 1

WEDSTRIJDREGLEMENT
2022 Big Green Egg Birdie Wedstrijd

De firma Big Green Egg Belux BVBA, met ondernemingsnummer BE 0665.659.431 en
vennootschapszetel te Hundelgemsesteenweg 833A 9820 Merelbeke, start een wedstrijd, genaamd «
Big Green Egg Birdie Wedstrijd », die loopt van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2022.De wedstrijd
wordt uitgerold in samenwerking met Golf Vlaanderen vzw. Deze samenwerking impliceert dat er
gebruikt gemaakt wordt van data en communicatiemiddelen van Golf Vlaanderen vzw.
Artikel 2
De deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen, die ten persoonlijke en
individuele titel woonachtig zijn in België en lid zijn van een erkende club en het hebben van een
geldige licentie van Golf Vlaanderen vzw, met uitzondering van de personeelsleden van de
organiserende firma en hun familieleden.
De deelname aan deze wedstrijd is onbeperkt. Een individu kan kans maken op de uitreiking van
maximaal één prijs voor de maandelijkse uitreikingen, over de volledige wedstrijdperiode van 8
maanden. Iedere maandwinnaar heeft de mogelijkheid om kans te maken op de overall prijs, die
uitgereikt wordt op het einde van de wedstrijdperiode.
Artikel 3
De deelname aan de wedstrijd gebeurt automatisch en dit bij ingave van de scorekaart die in het
datasysteem van Golf Vlaanderen (reward group systeem) geregistreerd wordt. Dit wil zeggen enkel
individuele scores komen in aanmerking vanuit de COMPET i-Golf module. EDS-scorekaarten komen
niet in aanmerking. De data die in acht genomen worden voor de deelname van de wedstrijd is de
birdie ranking in 6 respectievelijke handicap (spelniveau) categorieën over alle Vlaamse clubs heen.
Hierbij een opsomming van de categorieën:
- Cat 1: plus – 4.4
- Cat 2: 4.5 – 11.4
- Cat 3: 11.5 – 18.4
- Cat 4: 18.5 – 26,4
- Cat 5: 26,5 - 36.0
- Cat 6 Clubhcp: 36,1 - 54
De persoonsgegevens: de naam, voornaam en de woonplaats, het emailadres en het telefoonnummer
van de deelnemer zullen voorhanden zijn bij Golf Vlaanderen vzw en als geldig beschouwd worden.
Per persoon zal er maar één enkel e-mailadres aanvaard worden.
Artikel 4
Om geldig deel te nemen, moet men aan wedstrijden deelgenomen hebben binnen het netwerk clubs
gelinkt aan Golf Vlaanderen vzw. De organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige fout
van de deelnemer of errors die kunnen voorkomen in het reward group systeem. Tevens ook niet wat
betreft de identificatie van de deelnemer.
Artikel 5
De deelnemers zullen gerangschikt worden in functie van de brutoscore in de birdieranking. De
resultaten zullen telkens geëvalueerd worden op basis van een periode van een maand en dit
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gedurende de 8 wedstrijdmaanden. Telkens van de 1ste speeldag tot en met de laatste speeldag van
de respectievelijke maand. De resultaten worden geanalyseerd per categorie in de birdieranking. De
deelnemer met de hoogste brutoscore in de birdieranking per categorie, wordt toegekend als winnaar.
De antwoorden worden verwerkt door Golf Vlaanderen vzw.
In geval van ex-aequo wordt het meeste aantal gespeelde holes in acht genomen om de winnaar per
categorie te bepalen. In geval van een blijvende ex-aequo zal de leeftijd bepalend zijn: de jongste speler
wordt vervolgens als winnaar uitgeroepen. Een totaal van 6 winnaars wordt bekendgemaakt per
maand: 1 winnaar per categorie op basis van bovenvermelde criteria.
Aan het einde van de wedstrijdperiode (eind oktober) wordt 1 overall winnaar bepaald. De overall
winnaar wordt bepaald categorie overschrijdend. Om de winnaar te bepalen tellen we de WHS-Index
(handicap – einde oktober) bij het totaal aantal gespeelde birdies.
In geval van ex-aequo wordt het meeste aantal gespeelde holes in acht genomen om de winnaar te
bepalen. In geval van een blijvende ex-aequo zal de leeftijd leeftijd bepalend zijn; de jongste speler
wordt vervolgens als winnaar uitgeroepen.
Artikel 6
Per maand worden 6 identieke prijzen uitgereikt binnen de 6 categorieën.
Een Big Green Egg Golf GiftBox ter waarde van 59,50 € consumentenprijs wordt uitgereikt aan iedere
winnaar. De inhoud van iedere box kan verschillen per maand. Een voorbeeld van een inhoud van een
box: pitchfork, ball marker, stempel en golfballen.
De overall winnaar ontvangt aan het einde van de wedstrijdperiode een Big Green Egg Minimax.
Er zal slechts één enkele prijs per natuurlijke persoon en per familie in de ruime zin van het woord,
toegekend worden per maand, over de volledige wedstrijdperiode.
De prijzen van deze wedstrijd zijn persoonlijk. Behoudens akkoord van de organisator, zullen zij niet
overgedragen noch gewisseld kunnen worden.
De winnaars zullen verwittigd worden omstreeks de 6 de dag van de volgende maand. De overall
winnaar zal aangekondigd omstreeks de 5 de november. Alle communicatie naar de winnaars gebeurt
per mail. De mails worden uitgestuurd vanuit Golf Vlaanderen Federatie. De prijzen zullen naar de
winnaars toegestuurd worden per post.
Big Green Egg Belux ontvangt hiervoor de gegevens van de respectievelijke winnaars van Golf
Vlaanderen Belux. Big Green Egg Belux stelt zich verantwoordelijk voor de verzending. De
overhandiging van de overall prijs zal in afspraak met de winnaar plaatsvinden tijdens een officieel
moment.
Artikel 7
De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun naam gebruikt voor
promotionele doeleinden of ook de foto’s genomen bij overhandiging van de prijzen, zonder dat dit
hen recht geeft op een vergoeding, een recht of enig ander voordeel, afgezien van de toegekende
prijzen. Zij verklaren zich akkoord dat de namen van de winnaars gepubliceerd worden op de app van
de actie. In toepassing van de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (onder meer
van 8 december 92), zullen de deelnemers genieten van een recht van toegang en van rechtzetting
voor de hen betreffende gegevens.
Artikel 8
De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de actie, de keuze van de prijzen, een
punt van het reglement of het verloop ervan, te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden en/of
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omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, dit rechtvaardigen. De organisator wijst verder elke
aansprakelijkheid af ingeval van technische problemen met de voor de deelname bestemde app. Hij
verbindt er zich toe om alle nodige maatregelen te treffen, teneinde de veroorzaakte ongemakken
naar best vermogen te beperken.
Artikel 9
Alle communicatie aangaande deze wedstrijd en de toepassing van onderhavig reglement, zal exclusief
gebeuren via het e-mailadres info@golfvlaanderen.be. De organisator zal nooit aansprakelijk zijn voor
eventuele computer-hiaten en storingen op de server. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de
BEgolf-app en de website wwww.i-golf.be.
Artikel 10
De deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van het
volledige onderhavige reglement. Alle eventuele problemen in verband met de interpretatie of van de
toepassing van onderhavig reglement, zullen soeverein door een toegewezen gerechtsdeurwaarder
beslecht worden.
Artikel 11
Er zal geen enkele betwisting aangaande de tekst van onderhavig reglement aanvaard worden.
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