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Stemreglement 
In het kader van Belgian Construction Awards organiseren Bouwkroniek en La Chronique een 

Publieksprijs waarbij het publiek online zijn stem kan uitbrengen op één van de 

genomineerde personen voor de award Bouwman en de award Bouwvrouw van het jaar. De 

online voting speelt zich af op de website www.belgianconstructionawards.be. De winnaar 

van de Publieksprijs wordt bekendgemaakt tijdens de Belgian Construction Awards op 

donderdag 10 december 2020.  

 

Tijdspanne 

De online stemperiode loopt van donderdag 15 oktober 2020 om 7u tot en met vrijdag 27 

november 2020 om 18u. Bouwkroniek en La Chronique houden het recht om de datums en 

het tijdstip te wijzigen.  

 

Geldig stemmen 

Het aantal toegekende stemmen wordt niet bekendgemaakt – niet voor, tijdens of na de 

stemperiode.  

Men kan per e-mailadres slechts 1 stem uitbrengen per emailadres. Elke stem die op het 

systeem binnenkomt en correct is, wordt meegeteld. 

Dubbele stemmen of stemmen die zijn uitgebracht om het stemmenaantal onrechtmatig te 

beïnvloeden of te verhogen, worden niet meegeteld en zullen door de organisatoren worden 

verwijderd. 

Stemmen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet meegeteld. 

 

Wedstrijd 

De organisatie organiseert een wedstrijd als beloning aan de publieksjury voor het 

uitbrengen van zijn stem. Iedere stemmer die voor beide categorieën een geldige stem 

uitgebracht, neemt automatisch deel aan de loting.  

Via het onafhankelijke lotingsysteem https://www.naamloting.nl/ zullen 3 winnaars gekozen 

worden. Zij ontvangen elk 2 tickets voor de Belgian Construction Awards.  

De winnaars zullen gecontacteerd worden per mail in de week van 30 november tot en met 

4 december 2020.  

Bij vermoeden van een verdacht en/of frauduleuze stemming kan de organisatie behoudt de 

organisatie van de Belgian Construction Awards zich het recht voor om in te grijpen. Zij 

behoudt het recht om bepaalde stemmer(s) zonder voorafgaande verwittiging of 

verantwoording te verwijderen en/of de wedstrijd op te schorten.   

 

 

https://www.naamloting.nl/
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Stemprocedure 

De publieksjury stemt online op één van de genomineerde personen voor de Belgian 

Construction Awards – Bouwvrouw en Bouwman van het jaar.  

De genomineerde personen zijn verkozen door een mediajury, bestaande uit enkele 

mediapartners van de awards en vertegenwoordigd door de volgende afgevaardigden :  

Veronique Vanderbruggen, Filip Van der Linden, Lieven van den Bogaerd, Jo Kusseneers en 

Rik Neven.  

Het stemmen gebeurt online via: https://belgianconstructionawards.be/stemmen/ 

De stemmer duidt aan welke genomineerde zijn voorkeur wegdraagt. Hij geeft persoonlijke 

gegevens om de uniekheid van zijn deelname te kunnen beheren. 

De persoon die op het einde van de stemming het meeste stemmen gekregen heeft, wint de 

Belgian Construction Award – Bouwvrouw / Bouwman van het jaar.  

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Belgian Construction Awards op donderdag 10 

december 2020.  

Bij een ex aequo zal de mediajury opnieuw worden samengeroepen en zullen zij de 

uiteindelijke winnaar bepalen.  

Bij verdachte en/of frauduleuze stemming, door gebruik van automatische stembots of 

enige andere methode om de stemming te manipuleren of te beïnvloeden, behoudt de 

organisatie van de Belgian Construction Awards zich het recht voor om in te grijpen. 

In dergelijk geval kan de organisatie de stemmen stopzetten of de inzending verwijderen 

zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording. In dit kader behoudt de organisatie 

zich ook het recht voor om (indien nodig) het aantal stemmen enige tijd voor afsluiting van 

de stemming te blinderen. Dergelijke maatregelen en beslissingen van de organisatie kunnen 

op eenzijdige wijze worden genomen en kunnen niet worden aangevochten.  

 

GDPR 

De persoonsgegevens door de publieksjury ingebracht of geregistreerd op de website 

worden verwerkt in de bestanden van de organisator. De algemene voorwaarden 

hieromtrent kan u hier nalezen.  

 

Vragen  

Met vragen, opmerkingen of klachten kan eenieder contact opnemen met de organisatie van 

de Belgian Construction Awards op bca@bouwkroniek.be.  

 

Tot slot 

Door te stemmen op de Publieksprijs gaat men akkoord met het dit Stemreglement. In alle 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Behalve bij ernstige of 

opzettelijke fout van hun kant kan de groep Infopro Digital (waarvan Companeo, EBP, EBP 

Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild deel uitmaken), haar personeelsleden 

https://belgianconstructionawards.be/stemmen/
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en de derden op wie in het kader van deze stemming een beroep wordt gedaan, niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, van welke aard ook, die uit de 

organisatie van deze stemming kan voortvloeien, met inbegrip van de deelname aan de 

stemming, de aanduiding van de winnaar(s) en de toekenning van de prijs. Onder datzelfde 

voorbehoud kunnen de groep Infopro Digital en voormelde personen ook niet aansprakelijk 

worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van deze 

stemming, bij henzelf, bij een deelnemer aan de stemming en/of bij een derde, dat leidt tot 

een onderbreking van de stemming, een vertraging in de deelname aan de stemming of de 

organisatie ervan of een beschadiging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de 

stemming. Behalve bij ernstige of opzettelijke fout van hun kant kan de groep Infopro Digital 

ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van elektronische stemmen of 

vertragingen in de ontvangst ervan. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich 

voordoet buiten de wil van de groep Infopro Digital de stemming wordt geannuleerd, 

onderbroken of gewijzigd of de prijs niet wordt uitgereikt, dan zal de groep Infopro Digital 

geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de prijs schadevergoeding te 

betalen. 

 

 

 

 

 

 


