
BIS ARCHITECTUURWEDSTRIJD 2022 
WEDSTRIJDREGLEMENT

Het onderstaand reglement is van toepassing op de architectuurwedstrijd van bis 2022 (hierna te noemen: de 
Wedstrijd) van Easyfairs Belgium nv. in samenwerking met de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. 

ARTIKEL 1: ORGANISATOR 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Easyfairs Belgium nv., Maaltekouter 1 9051 Sint-Denijs-Westrem in 
samenwerking met de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, Havenlaan 86C (bus 101) 1000 Brussel 
(hierna te noemen: de Organisator).

ARTIKEL 2: WIE MAG DEELNEMEN?

• Elke volwassen, natuurlijke persoon die woonachtig is in België.
• Architect(en) met kantoor op Belgisch grondgebied. 
• Buitenlandse architectenbureaus die een project willen indienen dat gesitueerd is in België.

ARTIKEL 3: WELK(E) PROJECT(EN) MAG U INZENDEN?

• Projecten waarin het thema ‘circulair bouwen’ een rol speelt.
• Een bureau kan meerdere projecten inzenden.
• Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde projecten kunnen deelnemen.
• De winnende projecten zijn een inspiratiebron en blik op de toekomst voor de particuliere bezoekers van 

bis. 

ARTIKEL 4:  HOE UW PROJECT(EN) INZENDEN?

• Stuur uw project via WeTransfer naar hannelore.schauvliege@easyfairs.com

ARTIKEL 5: VORM VAN INZENDING

Zorg voor een duidelijke, compacte en aantrekkelijke vorm:

• Algemene omschrijving en sterke punten.
• Indien gerealiseerd: waar en wanneer?
• High res beeldmateriaal (plannen, foto’s en/of video’s). 

Formaat en aantal pagina’s zijn vrij te kiezen.

Alle projecten worden anoniem gejureerd:

• Er mag m.a.w. geen enkele verwijzing naar uw identiteit voorkomen in uw documenten. Uw inzending via 
WeTransfer mag wel vanuit uw naam gebeuren.

• U noteert op ieder document een code van 5 karakters (vrij te kiezen).
• U voegt apart een document toe met daarin de vermelding van uw code en uw persoonlijke gegevens 

(naam bureau, contactpersoon, adres, telefoonnummer, mailadres en website).

ARTIKEL 6: DEADLINE

Enkel project(en) die de Organisator voor 29 augustus 2022 16u digitaal ontvangt zullen gejureerd worden. 

De Organisator stuurt een ontvangstbevestiging via mail naar iedere deelnemer.

ARTIKEL 7: ANONIEME JURERING

De anonieme jurering vindt plaats op 30 augustus 2022. 

ARTIKEL 8: PRIJZENPOT

Onze professionele onafhankelijke jury kiest 4 winnende projecten. De winnaars worden tussen 30 augustus 
en 2 september op de hoogte gebracht en worden bekroond met een welverdiende plaats in de spotlights:

• Persmoment tijdens de officiële opening van bis op 8 oktober 2022 in Flanders Expo in Gent.
• Tentoonstelling van de winnende projecten tijdens bis van 8 t.e.m. 16 oktober 2022 (meer dan 70.000 

bezoekers).
• Flink wat media-aandacht via bis en de bis-partners.

In samenwerking met:Een initiatief van: www.bisbeurs.be

https://www.facebook.com/bisbeurs
https://www.linkedin.com/showcase/bis-bouw-en-interieursalon
https://www.instagram.com/bisbeurs/

