Algemene Voorwaarden ‘Laureaat Fier Bouwen 2020’
Deelnemen aan het concours ‘laureaat Fier Bouwen’ doet u door ons te sturen op welk door u afgewerkt
project u het meeste fier bent. U levert ons drie foto's aan van het project en u geeft ons ook een korte
omschrijving waarom uw project de prijs waard is (motivatie). Bovendien dient ook de bouwheer fier te zijn
op het project.
De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 15 mei 2020. U bent pas volledig ingeschreven als u uw motivatie en
drie beste foto’s van uw afgewerkt project hebt ingeleverd. Afhankelijk van het aantal correct ingediende
dossiers wordt er een voorselectie gemaakt, namelijk de vijf sterkste kandidaten worden weerhouden.
Op woensdag 20 mei 2020 gaat de online stemmingsronde van start. De voorstelling van uw project en
onderneming worden op de website www.fierbouwen.be gepubliceerd. Via deze website kan het publiek
stemmen op zijn/haar favoriete project. Alle kandidaten kunnen zelf mee campagne voeren om hun project
bij het publiek bekend te maken. De online stemmingsronde eindigt op maandag 31 augustus 2020.
Een objectieve en onafhankelijke jury (actoren uit de bouwsector) zal de laureaat Fier Bouwen 2020
uitkiezen op basis van de motivatie, foto’s en een beknopte vragenlijst die werd ingevuld door de bouwheer.
De ‘Laureaat Fier Bouwen 2020’ mag het logo ‘Laureaat Fier Bouwen 2020’ dragen en ontvangt de trofee.
De deelnemer met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs Fier Bouwen 2020. De winnaars worden
bekend gemaakt op de officiële opening van de bisbeurs op zaterdag 10 oktober 2020.
Als deelnemer aan de Prijs Fier Bouwen bent u bewust van het doel van het Laureaat, nl. het imago en
maatschappelijk belang van het beroep van bouwaannemer opkrikken.

Voorwaarden
1 De bouwheer van uw ingestuurde project is ook fier en stemt in met de deelname aan het concours.
2 Het ingestuurde project is afgewerkt, wat wil zeggen dat de aannemer niet meer aanwezig is op de werf.
De werf is afgewerkt tussen mei 2019 en juli 2020.
3 Het ingestuurd project ligt op het grondgebied van provincie Oost-Vlaanderen.
4 Enkel als lid van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen en de cluster Algemene Aannemers kan
men zijn prijs in ontvangst nemen.
5 Uw dossier is volledig ingediend voor 15 mei 2020: motivatie om deel te nemen + drie beste foto’s.
6 De vragenlijst, in te vullen door de bouwheer, werd ingediend voor 31 augustus 2020.
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