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6.2 De selectie van genomineerden en laureaten door de jury gebeurt op basis van verschillende criteria en hun weging
naar belangrijkheid per categorie . Deze criteria zijn verduidelijkt in het kandidaatsdossier. De kandidaat kan gevraagd
worden om het project voor de jury tijdens het jureringsproces te komen duiden (een pitch-moment wordt dan ingepland
door de organisatie) .

ARTIKEL 2 – DOEL VAN DE WEDSTRIJD
Het doel van deze wedstrijd is om de beste Belgische projecten, teams en mensen van het jaar 2021 te bekronen .
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 30 september 2021 om middernacht.

6.3.Samenstelling en werking van de jury: De juryleden worden door de organisator gekozen uit een panel van
personaliteiten en experts uit de bouwsector . De juryleden mogen niet deelnemen aan de stemming in een categorie
waarin hun onderneming (of hun merk(en)) hetzij kandidaat is, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is . De
voorgelegde dossiers maken het voorwerp uit van een beraadslaging tussen de juryleden . De beraadslagingen van de
jury zijn vertrouwelijk en deze zal zich in geen geval hoeven te verantwoorden voor haar keuzes. De jury behoudt zich het
recht voor om geen prijs uit te reiken, een ex-aequo aan te duiden of nieuwe prijzen in het leven te roepen. De
resultaten blijven geheim tot de prijsuitreikingsceremonie op 8 december 2022.

ARTIKEL 3 – DE CATEGORIEËN
De jury behoudt zich het recht voor om een kandidatuursdossier van categorie te verplaatsen.
Onder voorbehoud van voldoende kandidaturen reikt de organisator, de volgende prijzen uit in de categorieën:
-

Climate Future Award (powered by ORI)
Belgian Construction Project Award (powered by Autodesk)
Smart Innovation Award (powered by AFAS)
Communication Award

ARTIKEL 4 – DE KANDIDATUREN
Om deel te nemen aan de Belgian Construction Awards, moeten de kandidaten:
4.1 Projecten voorstellen die opgestart werden door actoren uit de bouwwereld en waarin ze hun
collaboratieve proces en kennis (van de digitale maquette) toelichten .

4.2 Een KANDIDATUURDOSSIER indienen.
Het volledig ingevulde informatieformulier (zie hier), inclusief beeldmateriaal, moet vóór 30 september 2022 middernacht
de organisatie van de Belgian Construction Awards bereiken . Beeldbestanden moeten in hoge resolutie aangeleverd
worden (300 DPI, JPEG-formaat aanbevolen).Onvolledige dossiers of kandidaturen die niet aan de vermelde criteria
beantwoorden, komen niet in aanmerking voor toekenning van een award.
4.3. De projecten die in aanmerking komen voor deze awards, moeten opgestart of afgerond zijn vóór 8 december 2022 .
ARTIKEL 5 – VERBINTENISSEN VAN DE KANDIDATEN EN DE ORGANISATOR
5.1 Voorafgaand aan de verzending van het kandidatuurdossier dienen de kandidaten alle toestemmingen te
bekomen die nodig zijn voor de reproductie en de weergave van de elementen van het dossier (het gaat hier onder
meer, zonder zich daartoe te beperken, over merken, tekeningen, foto’s, auteursrechten, video’s …, prestaties die
eventueel geleverd werden in het kader van het betreffende project enz.) bij de prijsuitreiking, en dat in alle media,
ongeacht de drager, die berichten over de Belgian Construction Awards voor promotie- of informatiedoeleinden, evenals
voor de reproductie door de organisator in het promotiemateriaal van de volgende edities van deze wedstrijd . Dit
gebruik moet toegestaan worden zonder enige verplichting vanwege de organisator . De kandidaten vrijwaren de
organisator van elk verhaal in dat verband . Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig geschil omtrent
de intellectuele eigendom verbonden aan één van de elementen van een dossier bedoeld voor deelname aan de
Belgian Construction Awards.
5.2 De organisator verbindt er zich toe, vóór de prijsuitreiking, geen informatie te verspreiden die door de kandidaat als
vertrouwelijk beschouwd wordt en die hij ook uitdrukkelijk als dusdanig vermeld in zijn kandidaatsdossier.
ARTIKEL 6 – JURY – SELECTIE VAN DE LAUREATEN
6.1 Verkiezing:
De dossiers worden in oktober 2022 aan de jury voorgesteld die in de categorieën een laureaat moet aanduiden en prijs
moet toekennen, op voorwaarde dat er voldoende kandidaturen zijn.

ARTIKEL 7 – GEBRUIK VAN DE «BELGIAN CONSTRUCTION AWARDS » NAAM EN LOGO’S
Enkel de laureaten mogen de Belgian Construction Awards naam en logo’s gebruiken, in de vormen en onder de
voorwaarden zoals bepaald door de organisator, op alle handels- en reclamedocumenten betreffende de bekroonde
onderneming en/of inrichting, gedurende een maximumperiode van één jaar na de prijsuitreiking en uitsluitend op het
grondgebied van de Benelux.

ARTIKEL 8 – PRIJSUITREIKING
8.1. De prijzen worden overhandigd tijdens een ceremonie die plaatsvindt op 9 december 2021 in Château du Lac,
Avenue du Lac 87, 1332 Genval .De genomineerden worden door de organisator minimaal 10 kalenderdagen voor de
prijsuitreiking op de hoogte gebracht, via emailbericht of telefoonbericht en dienen aanwezig te zijn op de ceremonie om
hun prijs in ontvangst te nemen (indien ze tot laureaat werden aangeduid door de jury).De laureaten worden tijdens de
prijsuitreiking met een delegatie op het podium gevraagd.
8.2.De Climate Future Award zal worden uitgereikt aan het advies- of ingenieursbureau dat heeft meegewerkt aan
het winnende project.
ARTIKEL 9 – GEGEVENSBESCHERMING
9 .1In het kader van hun deelname aan deze wedstrijd erkennen de kandidaten persoonsgegevens door te geven aan
de organisator die binnen het toepassingsdomein vallen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens .
9.2 De kandidaten aanvaarden dat die gegevens door de organisator gebruikt worden voor de in dit reglement voorziene
communicatieacties .
9.3 Alle kandidaten hebben een recht van toegang, correctie en verzet tegen de gegevens die op hen betrekking hebben
en kunnen dit recht uitoefenen via een schriftelijke vraag naar gdpr@ebp.be.
9.4 De organisator verbindt er zich toe, vóór de prijsuitreiking, geen informatie te verspreiden die de kandidaat
uitdrukkelijk als vertrouwelijk vermeld heeft in zijn kandidaatsdossier.
ARTIKEL 10 – DIVERSEN
Het reglement is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht .De organisator beslist soeverein over elk probleem dat
zou kunnen ontstaan uit de interpretatie en/of toepassing van dit reglement .
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