
 
De kleine lettertjes van The Bastard BBQ-
winactie oké, deze letters waren niet heel klein… 

 
Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op de 
BBQ-winactie (de Actie) die door het eenmansbedrijf van Susan Aretz, KvK 
55321305 (de Organisator) wordt georganiseerd en aangeboden op de 
website www.susanaretz.nl (de Website). Door deelname aan de Actie 
gaat de deelnemer (de Deelnemer) onvoorwaardelijk akkoord met deze 
Voorwaarden.  

 
1. Deelname 
Deelname aan de Actie is gratis. Is een Deelnemer jonger dan 16 jaar, dan 
dient de bevestiging van zijn ouder of voogd verkregen te worden om deel 
te nemen aan de Actie. De Organisator zal om een bevestiging van deze 
toestemming kunnen vragen. Voorts kan de Organisator om een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs verzoeken. De Organisator is te allen tijde 
gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van 
deelname. De Organisator kan te allen tijde een Deelnemer 
diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de Deelnemer op 
enige wijze in strijd handelt met de deze Voorwaarden. Deelnemers met 
een post- of correspondentieadres buiten Nederland worden uitgesloten 
van deelname. Ook Deelnemers jonger dan 16 jaar die geen toestemming 
hebben van hun ouder of voogd zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de 
Actie. 

 
2. Het recept 
Het door de Deelnemer ingezonden/geüploade recept (het Recept) moet 
aan de volgende vereisten voldoen: 

• het Recept is bedoeld om (grotendeels) te worden bereid op een 
barbecue; 

• het Recept is voor minimaal vier personen 

• Je kiest zelf of je een vis-, vlees- of vega recept instuurt 

• Liever een zoet recept insturen? Dat mag ook! 

• het Recept mag niet eerder in welke vorm dan ook voor het publiek 
toegankelijk zijn gemaakt (het mag dus bijvoorbeeld niet zijn 
overgenomen uit een kookboek, tijdschrift, website e.d.); 

• het Recept moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld; 
Indien het Recept niet voldoet aan één of meer van voorgaande vereisten, 
zal het van mededinging worden uitgesloten. 

 
3. Indiening 
Het Recept kan alleen digitaal worden ingediend/geüpload via de Website 
(Indienen). De uiterste datum voor indiening is 14 augustus 2022 (de 
Deadline). Recepten die na de Deadline zijn Ingediend, worden niet voor 
mededinging in aanmerking genomen. Bij het Indienen van het Recept 
dient de Deelnemer een e-mailadres, correspondentieadres en 
telefoonnummer op te geven. De Organisator kan in geen enkel geval 
verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de Deelnemer van 
een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres. 

 
4. Beoordeling 
Na de Deadline zal een jury, bestaande uit de Organisator en drie door 
haar geselecteerde andere personen (de Jury), aan de hand van hun eigen 
inzichten en beoordeling een shortlist opmaken van de drie door hen als 
best beoordeelde Recepten (de Shortlist). Indien op de Deadline minder 
dan drie Recepten zijn Ingediend, zullen er minder Recepten op de 
Shortlist worden geplaatst. De Shortlist zal uiterlijk 1 september 2022 
worden gepubliceerd op de Website. Bezoekers van de Website hebben 
vervolgens tot 14 september de mogelijkheid om op de Website te 
stemmen op het volgens hen beste Recept van de Shortlist. Hierbij dient 
de stemmer een geldig e-mailadres op te geven. Per e-mailadres kan er 
slechts één stem worden uitgebracht. Indien bij het bepalen van de 
stemuitslag de stemmen staken, mag de Organisator eenzijdig de volgorde 

bepalen. De door de Organisator vastgelegde aantallen op de Website 
ontvangen stemmen zijn bindend bewijs voor de rangorde van de 
prijswinnaars. 

 
5. Prijswinnaars 
De met inachtneming van het vorige artikel aangewezen winnaar(s) 
ontvangt/-en uiterlijk 15 september 2022 bericht van de gewonnen prijs 
op het door de Deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres 
of telefoonnummer. De winnaar(s) wordt/worden tevens op de Website  
bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post, bezorgdienst of e-
mail aan een winnaar worden toegezonden of, als dit gezien de aard van 
de prijs nodig is, persoonlijk aan een winnaar worden overhandigd. Indien 
een winnaar de gewonnen prijs niet binnen twee weken accepteert of 
claimt, vervalt zijn recht op afgifte en staat het de Organisator vrij de prijs 
aan een andere Deelnemer uit te keren.  

 
6. Prijzen 
De prijswinnaars komen in aanmerking voor de volgende prijzen: 

• 1e prijs: een barbecue van het merk The Bastard, formaat small, met 
een waarde van € 399; 

• 2e prijs: een whisky tasting van The Balvenie  

• 3e prijs: een boekenpakket van Fontaine Uitgevers  
Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. 

 
7. Gebruiksrecht Recepten 
Door Indiening van een Recept verschaft de Deelnemer aan de Organisator 
een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, 
overdraagbare en sublicentieerbare licentie om het Recept, in zijn geheel 
of gedeeltelijk, een onbeperkt aantal keren te gebruiken, op te slaan, te 
wijzigen en openbaar te maken in welke vorm en in welk medium dan ook. 

 
8. Aansprakelijkheid, garanties en schadeloosstelling 
De Deelnemer garandeert en waarborgt dat het Recept dat in 
overeenstemming met deze Voorwaarden is Ingediend, niet in strijd is met 
enige auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, morele rechten en 
intellectuele-eigendomsrechten, handelsmerken, of recht op privacy of 
publicatie van derde partijen. Door Indiening van het Recept garandeert 
de Deelnemer dat hij over alle benodigde auteursrechten op het Recept 
beschikt. Voor het geval de Deelnemer niet de (volledig) 
auteursrechthebbende is op het Recept, is de Deelnemer verantwoordelijk 
voor het verkrijgen van de juiste licenties voor het gebruik en het Indienen 
van het Recept conform deze Voorwaarden (in het bijzonder artikel 7). De 
Deelnemer gaat ermee akkoord de Organisator en de overige leden van de 
jury te vrijwaren en schadeloos te houden tegen eventuele schade of 
aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik 
van het Recept of een afgeleid werk. De Deelnemer stemt er verder mee 
in de Organisator schadeloos te stellen van alle kosten en uitgaven die de 
Organisator maakt bij de handhaving van deze Voorwaarden. De prijs 
wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Organisator is niet 
aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, 
noch voor eventuele schade, vertraging of verlies bij levering (verzending) 
van de prijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van het gebruik door Deelnemers/winnaars van enig door de 
Organisator geleverde prijs, tenzij de Organisator aansprakelijk is op grond 
van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 
6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.  

 
9. Aanpassing Voorwaarden 
De Organisator behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk 
moment te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere 
kennisgeving achteraf. In dat geval zal zo snel mogelijk een herziene versie 
van de Voorwaarden op de Website worden geplaatst onder vermelding 
van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 
10. Privacy 
De Organisator gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij deelname 
erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van 



persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs. 
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven 
aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Organisator 
gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die 
betrokken zijn bij de Actie (zoals partijen die de prijzen ter beschikking 
stellen en transporteurs).  

 
11. Overige bepalingen 

In de gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, zal een besluit 
worden genomen door de Organisator. Op deze Voorwaarden is 
Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele vragen, klachten of 
opmerkingen over de Actie kun je een e-mail sturen naar 
info@susanaretz.nl. De Organisator zal zo spoedig mogelijk reageren. De 
Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie vroegtijdig te 
beëindigen, zonder uitroeping van enige winnaar. Vroegtijdige beëindiging 
zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

 
 
 
 
 
 


