
Proficiat met het winnen van de Big Green Egg (verder afgekort: BGE) voor een dag. Als 
je een echte BBQ-fan bent dan heb je er vast vaker over gedroomd om ooit eens op een 
echte BGE te kunnen barbecueën. Nu is het dan zover. Het wordt vast helemaal geweldig 
want heel veel BBQ-genieters gingen je al voor. Het exemplaar dat naar jou toekomt, kost 
maar liefst € 2500--. Logisch dat we dan toch maar even goed afspreken voor het geval 
de BGE niet in dezelfde staat verkeert als toen wij hem bezorgden. Als we beiden van 
tevoren weten waar we aan toe zijn, is de afwikkeling later ook een eitje.

• Je doet automatisch mee met elke BBQ-bestelling die je op hakoena.com plaatst.
• Bestel je vaker, dan maak je vaker kans.
• De winnaar wordt bepaald door loting, elke week op donderdag.
• De winnaar maken we bekend op deze site, Facebook en Instagram.

Ben jij de winnaar, dan:
• Overleggen we met jou op welke dag je wilt dat wij de BGE bij je thuisbezorgen.
• Jij hoeft ons maar een borg van € 200,-- contant of per pin te betalen.
• De borg betaal je vóór afleveren. Alleen dan kan de Green Egg worden afgeleverd.
• Je krijgt er natuurlijk een betaalbewijs van.
• Je krijgt er houtskool en aanmaakblokjes bij.
• Een instructie hoe de BGE te bedienen krijg je er vanzelfsprekend ook bij.
• Wij overleggen met jou hoe laat we de dag na afleveren de Green Egg bij je ophalen. 
• We controleren de werking ervan waar jij bij bent zodat jij ook kunt zien of die wel of 

niet functioneert.
• Jij krijgt de borg contant terug als de Green Egg in dezelfde staat is als bij aflevering bij 

jou.
• Is er een defect en is dat geen fabrieksfout maar veroorzaakt door verkeerd handelen 

van jouw kant, dan ben je de reparatie kosten hiervan verschuldigd.
• Is de BGE verdwenen, dan ben je ons de waarde van de BGE verschuldigd.
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