Reglement “Ecobouwers Renovatie van het jaar”
opgesteld op 1 april 2017

Art 1. Volgende woningen kunnen deelnemen aan de wedstrijd
1.1. De woning is oorspronkelijk van bouwjaar 1996 of ouder.
1.2. De woning is in Vlaanderen of Brussel gelegen.
1.3. De indiener van het dossier is eigenaar van de woning.
1.4. De renovatie van de woning werd afgerond in de voorbije 5 jaar en gebeurde
conform de Belgische en Vlaamse wetgeving.
1.5. De woning heeft volgende maximale U-waardes voor de gerenoveerde gedeelten:
het gerenoveerde dak: maximum 0,2, de gerenoveerde gevels: maximum 0,24, de
buitenbeglazing: maximum 1,1.
1.6. De architect die de verbouwing begeleidde is akkoord voor deelname aan de
wedstrijd.
1.7. Woningen die eigendom zijn van een jurylid zijn uitgesloten van deelname.

Art 2. Wijze van deelname
2.1. Eigenaars van woningen die aan de voorwaarden uit artikel 1 voldoen, sturen een
mailtje naar info@ecobouwers.be waarop hij/zij het deelnameformulier ontvangt
2.2. De eigenaar van de woning bezorgt via het deelnameformulier de volgende
informatie: naam eigenaar, emailadres, telnr., adres woning, gemeente, korte
omschrijving van de verbouwing, prijsklasse aankoopprijs, prijsklasse kostprijs
renovatie, % werken zelf uitgevoerd, hoe duurzaam gerenoveerd, hoe comfortabel
gerenoveerd, hoe betaalbaar gerenoveerd, korte voorstellingstekst verbouwing.
2.3. De eigenaar van de woning bezorgt daarnaast ook: foto’s van voor, tijdens en na de
werken van zowel interieur, exterieur alsook de technische voorzieningen van de woning.
2.4. Woningen die nog niet eerder aan Ecobouwers Open Huizendagen deelnamen zullen
eveneens gevraagd worden om de fiche in te vullen met de technische info van de
woning zoals gebruikt voor de openstellers van de Open Huizendagen.
2.5. Alle bovenstaande info wordt bezorgd aan info@ecobouwers.be, ten laatste op
zondag 14 mei 2017.

2.6. Dossiers die niet volledig zijn, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Art 3. Wijze van beoordeling door het publiek
3.1. Per kandidaat dossier wordt vanaf 1 juni 2017 de volgende info online gezet: foto’s

van de renovatie, korte voorstellingstekst verbouwing en de technische fiche woning.
3.2. Van donderdag 1 juni tot donderdag 15 juni 2017 kan het publiek stemmen op hun
favoriete woning, 1 stem per emailadres.

Art 4. Wijze van beoordeling door de jury
4.1. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van volgende organisaties: Eurabo,
Bouwunie, NAV.
4.2. De jury ontvangt op vrijdag 2 juni 2017 de dossiers van de woningen.
4.3. De jury komt op vrijdag 16 juni 2017 samen om de ontvangen dossiers gezamenlijk
te bespreken en te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar welke woning het best met
de verbouwing de aspecten betaalbaarheid, duurzaamheid en comfort combineert.
4.4. Elk jurylid doet na gezamenlijk overleg een afzonderlijk quotering van de
verschillende aspecten. Het resultaat van de quoteringen van alle juryleden wordt
samengeteld en gepresenteerd aan de jury, waarop de jury in unanimiteit één of
meerdere winnaars van de jury kiest.

Art 5. Prijzenpot
5.1. De winnaar van de prijs van het publiek wint een overnachting voor 2 personen in
een B&B, geschonken door Eurabo.

5.2. De winnaar van de prijs van de jury wint een slimme energiemonitor, geschonken
door Smappee.

5.3. De prijzen worden uitgereikt tijdens een formele prijsuitreiking tussen 19 en 25 juni
bij Eurabo, Wiedauwkaai 87, 9000 Gent.

Art 6. Communicatie
6.1. Iedere deelnemers verklaart zich door zijn deelname akkoord met het gebruik van
foto’s, technische info,... van de woning voor publicatie via diverse kanalen van
Ecobouwers en onze mediapartners, met als doelstelling het publiek in Vlaanderen aan te
moedigen om zelfde manier duurzaam, betaalbaar en comfortabel te renoveren.

Art 7. Betwisting
7.1. Met vragen over de resultaten van de wedstrijd, prijsuitreiking, gebruik van info, …
kan men terecht bij info@ecobouwers.be .
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