Wedstrijdreglement “Bouwaward 2016”
Sectoren schilderwerken en houtbewerking
Artikel 1: Organisatie
De wedstrijd ‘Bouwaward 2016’ wordt ingericht door KMO-VORMINGSDIENST vzw met zetel te
9300 Aalst, Wellekensstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0456.787.945.
De organisatie wordt ondersteund door de vzw INFOBO, gevestigd op hetzelfde adres.
Artikel 2a
De wedstrijd richt zicht uitsluitend tot bedrijven en deelnemers, gevestigd in volgende steden en
gemeenten:
Groot-Aalst, Affligem, Asse, Berlare, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden,

Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Laarne, Lebbeke, Lede, Liedekerke, Lierde,
Merchtem, Ninove, Oosterzele, Opwijk, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Wichelen,
Zottegem en Zwalm.
Artikel 2b
De wedstrijd omvat twee grote categorieën:
1) De patroons-opleiders, die leerlingen van het S.O. VTI-Aalst en CLW VTI-Aalst in opleiding
hebben, hetzij onder stage of hetzij via deeltijds onderwijs.
2) De patroons-opleiders, die leer- of stagecontracten in opleiding hebben in het stelsel SYNTRA
Midden-Vlaanderen, zijnde de middenstandopleiding.
Enkel deze personen of bedrijven, die in de sectoren schilderwerken en houtbewerking actief
zijn, komen in aanmerking.
Artikel 3
De bedrijven, die in aanmerking willen komen voor de ‘Bouwaward 2016’ dienen toe te treden tot
de werkgroep ‘PROMOTIE BOUW”. De toetreding tot deze groep gebeurt onder volgende
voorwaarden:
- betaling van een eenmalige bijdrage, welke voor 2016 bepaald wordt op 50 € en
- leerlingen opleiden of ex-leerlingen in dienst hebben van het VTI-Aalst of CLW-Aalst of
- leerlingen of afgestudeerden van het onderwijsnet SYNTRA in dienst hebben.
Artikel 4
De personen en bedrijven, die aldus zijn toegetreden tot de werkgroep ‘PROMOTIE BOUW’,
zullen:
- bezocht worden door een verantwoordelijke van de organisatie voor een interview
(in de mate van het mogelijke, maar zeker op eenvoudig verzoek);
- bereid zijn alle nuttige informatie te verstrekken omtrent het bedrijf en de bedrijfsorganisatie en
- zullen vermeld worden in alle drukwerk en uitgaven van de organisatie als leden van de
werkgroep “PROMOTIE BOUW”.
Artikel 5: Jury
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door KMO-VORMINGSDIENST vzw. Deze jury
heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren.
De jury kan aanvullende informatie opvragen aan de deelnemers.

Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
De kosten die gepaard gaan met de deelname aan de wedstrijd zijn voor de deelnemer (zoals
bijvoorbeeld internetkosten …).
Onder de deelnemers wordt door de jury een selectie gemaakt van 12 genomineerden en dit op
basis van volgende criteria:
- de verdiensten van de bedrijfsleiding op het vlak opleiding en vorming van de leerlingen;
- de bedrijfsuitrusting en de gebruikte technieken en
- respecteren van de reglementering veiligheid.
Artikel 6
De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te
aanvaarden.
Geen enkele betwisting ervan zal in overweging genomen worden.
Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats,
eventueel ook met foto, op de website of andere publicaties worden vermeld.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
De genomineerde winnaars worden in de loop van de maand april 2016 hierover ingelicht.
Artikel 7: Prijzen
Volgende prijzen worden door de vzw INFOBO aan 6 winnende patroons-opleiders toegekend,
gekozen uit de 12 genomineerden:
- een ‘Bouwaward 2016”;
- een financiële ondersteuning van in totaal 5 000 € verdeeld als volgt: 4 waardebons van 750 €
en 2 waardebons van 1 000 €. Iedere winnaar kan slechts 1 waardebon winnen;
- andere naturaprijzen van partners en ondersteunende verenigingen en
- automatisch lidmaatschap van de ‘Gouden Club’, een groep van vorige winnaars.
Deze prijzen zijn niet inruilbaar of overdraagbaar aan derden.
Deze awards en prijzen zullen worden overhandigd tijdens een bijzondere prijsuitreiking op
vrijdagavond 29 april 2016.
In geval van ex-aequo zal de jury de rangorde bepalen, hiertegen is geen verhaal mogelijk.
Artikel 8: Geschillen
Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van het
reglement, alsook elke beslissing die de organisatoren zullen nemen.
Over het wedstrijdreglement wordt geen communicatie gevoerd per telefoon, briefwisseling of
via de website.
KMO-VORMINGSDIENST vzw kan de persoonlijke gegevens opnemen in haar bestand om de
deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren.
Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners. De wet van 8/12/92 met
betrekking tot de bescherming van de privacy worden hierbij strikt gerespecteerd.
Artikel 9
De deelnemers mogen rekenen op een vertrouwelijke behandeling van hun deelname.
De deelnemende partijen, die door de jury genomineerd worden, geven KMOVORMINGDIENST vzw de toestemming om de naam van de deelnemer alsook niet-financiële
gegevens zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich duidelijk akkoord met dit reglement.
De organisator behoudt het recht om één of meerdere prijzen niet uit te reiken.

