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Reglement Betonprijs 2019 
 

 
1. OPZET 
 1.1  Organisatie 

De Betonprijs is een tweejaarlijkse prijs uitgegeven door de Betonvereniging. 
 
1.2 Doel van de ingestelde prijs 
De Betonprijs richt zich op projecten die breder schaalbaar zijn in de Nederlandse context om de 
kennis en kunde in de hele Nederlandse betonsector te vergroten en zo een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de Nederlandse betonexpertise. Met de prijs worden projecten beloond die een 
voorbeeld zijn van o.a. intelligente, verantwoorde, toekomstgerichte, waardevolle en inspirerende 
toepassing van het materiaal beton.  

 
 
2. DEELNAME 

2.1 Wie kan deelnemen 
Deelname aan de Betonprijs 2019 staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Minimaal 
één van de projectbetrokkenen dient bedrijfslid te zijn van de Betonvereniging. Deelname aan de 
Betondag 2019 is geen verplichting voor deelname aan de Betonprijs. Uiteraard staat deelname ook 
open voor inzenders van eerdere edities van de Betonprijs.  
 
2.2 Ingangseisen 
Voor de Betonprijs komen bouwwerken (in de brede betekenis van het woord) of -delen in 
aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Ook 
projecten die door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen in aanmerking 
komen, maar enkel in de categorie Grensverleggend (zie 4.1 en verder) en met als voorwaarde dat er 
een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest van Nederlandse betonexpertise. Het is van belang dat in 
het project de goede eigenschappen van het bouwmateriaal beton op bijzondere wijze tot uiting 
komen door intelligente, verantwoorde, toekomstgerichte, waardevolle en inspirerende toepassing 
van het materiaal. De bouwwerken moeten bovendien gerealiseerd zijn tussen 16 augustus 2017 en 
15 augustus 2019. 
 
2.3 Datum inzending 
Deelnemers moeten uiterlijk op 2 september 2019 hun volledige inzending aanleveren. Incomplete 
inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 
2.4 Bevestiging 
Deelnemers ontvangen na inlevering van hun inzending een bevestiging van ontvangst.  
 
2.5 Uitsluiting 
Van deelname zijn uitgesloten: 

• leden van de vakjury (leden te beschouwen als natuurlijke personen) 

• medewerkers van de Betonvereniging 
 

2.6 Aanvaarding 
Deelname aan de Betonprijs 2019 betekent aanvaarding van dit reglement.  

 
2.7 Deelnamevergoeding 
De deelnamevergoeding bedraagt €300,- (incl. btw) per inzending per categorie waarvoor het project 
wordt ingeschreven. Deze deelnamevergoeding dient voor de administratieve afhandeling van de 
inzending en geeft recht per inschrijving op 1 toegangskaart voor het Betonprijsdiner op 13 november 
2019. Als een project in meerdere categorieën meedingt, telt elke categorie als een inschrijving. 
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3. INZENDINGEN 
 3.1 Inschrijfformulier 

Deelnemers dienen het inschrijfformulier op de website www.betonvereniging.nl volledig en naar 
waarheid in te vullen. Voor vragen kunt u e-mailen naar betonprijs@betonvereniging.nl. 
 
3.2 Motivatie 
Bij iedere inzending moet een toelichting worden meegezonden, waarin wordt gemotiveerd waarom 
met de inzending in een specifieke categorie wordt meegedongen. Deze motivatie mag niet langer zijn 
dan een eenzijdig bedrukt A4-vel. De toelichtende tekst dient digitaal aangeleverd te worden als een 
Word document of in pdf formaat. 
 
3.3 Fotomateriaal 
Deelnemers dienen minimaal vijf foto’s aan te leveren. Met deze foto’s wordt duidelijk hoe het beton 
in het project is toegepast en ze ondersteunen de schriftelijke motivatie. Dit fotomateriaal mag ook 
bestaan uit bouwtekeningen, indien de inzender dit wenst. Alle foto’s dienen in hun naam helder de 
titel van de inzending en de inzender weer te geven. Het fotomateriaal moet een minimale resolutie 
hebben van 300 dpi en dient aangeleverd te worden in .jpg of .png. Voor bouwtekeningen is ook pdf 
formaat toegestaan. 
 
3.4 Overig materiaal 
Deelnemers kunnen optioneel een poster en/of een filmpje maken over het project en dit met de 
inzending meesturen. Een poster kan worden aangeleverd als pdf. Een filmpje kan worden 
aangeleverd in het formaat .avi, .mp4 of .mpg, met een maximale duur van 2 minuten. Het filmpje – of 
een compilatie hiervan, samengesteld door de organisator – of de poster kan op de websites 
www.betondag.nl, www.betonprijs.nl of www.betonvereniging.nl en op de beursvloer vertoond 
worden en dient ter promotie van de inzending.   
 
3.5.  Deadline 
Inzendingen moeten uiterlijk op 2 september 2019 om 08.00 uur in het bezit zijn van de organisatie. 
Als de inzending op dat moment onvolledig is, kan deze niet meedingen. De inzending bestaat uit het 
inschrijfformulier, de motivatie, het fotomateriaal en eventueel overig materiaal (poster of filmpje). 
De factuur voor de deelnamevergoeding van inschrijving dient te worden voldaan binnen 30 dagen na 
inzending. Indien de factuur op 3 oktober 2019 niet is voldaan, vervalt de inschrijving. 
 
3.6 Berichtgeving 
Bij 1.1 genoemde organisator heeft het recht om in het kader van de prijs en de berichtgeving hierover 
publicaties te doen, waarbij te denken valt aan publicatie van een selectie van de inzendingen en de 
winnende ontwerpen in vakbladen, expositie op de Betondag, expositie op een later tijdstip, zonder 
daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de inzender. Door deelname aan de Betonprijs 
2019 geeft de inzender toestemming voor publicatie van zijn inzending alsmede aan berichtgeving 
hierover en zal tevens medewerking verlenen in de gewenste vorm. De aanmelder moet ervan 
overtuigd zijn dat het ingediende beeldmateriaal vrij van rechten is, zodat dit zonder enige vergoeding 
van kosten en rechten verder gebruikt kan worden door de Betonvereniging. 
 
3.7 Exposure via bezoeken of excursies 
De projecten die genomineerd worden, stellen zich beschikbaar voor eventuele extra exposure voor 
hun project in de vorm van een bedrijfsbezoek of excursie georganiseerd in samenwerking met de 
Betonvereniging. De Betonvereniging zal hiertoe in contact treden met de inzender voor het maken 
van nadere afspraken.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.betonvereniging.nl/
mailto:betonprijs@betonvereniging.nl
http://www.betondag.nl/
http://www.betonprijs.nl/
http://www.betonvereniging.nl/
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4.  PRIJZEN EN JURERING 

4.1.  Categorieën 
De Betonprijs 2019 kent de volgende categorieën: 

• Civiele Bouwwerken 

• Woningbouw 

• Utiliteitsbouw 

• Bestaande Bouw 

• Grensverleggend 

• Circulair 
 

4.2 Categorie Civiele Bouwwerken 
Onder de categorie Civiele Bouwwerken vallen projecten gerelateerd aan mobiliteit en 
bereikbaarheid, zoals bruggen, viaducten, tunnels en waterbouwkundige objecten. 
 
4.3 Categorie Woningbouw 
Onder de categorie Woningbouw vallen projecten gerelateerd aan wonen, zoals 
appartementencomplexen en villa’s. 
 
4.4 Categorie Utiliteitsbouw 
Onder de categorie Utiliteitsbouw vallen projecten gerelateerd aan commerciële voorzieningen of 
instellingen, zoals kantoren, ziekenhuizen, garages en energiecentrales. 
 
4.5 Categorie Bestaande Bouw 
Onder de categorie Bestaande Bouw vallen projecten gerelateerd aan de renovatie, reparatie of 
restauratie van bestaande bouwwerken. 
 
4.6 Categorie Grensverleggend 
Onder de categorie Grensverleggend vallen projecten die de Nederlandse betonsector naar een hoger 
niveau tillen. Objecten die in het buitenland zijn gerealiseerd door Nederlandse bedrijven mogen 
alleen in deze categorie meedingen. 
 
4.7 Categorie Circulair 
Onder de categorie Circulair vallen projecten waarbij bijzondere aandacht is besteed aan het tweede 
leven van het bouwwerk of onderdelen en/of componenten daarvan, in het kader van herbestemming 
of hergebruik na de eerste levensduur. 
 
4.8 Keuze voor een categorie 
Inzenders zijn verplicht om aan te geven in welke van de zes bovengenoemde categorieën ze 
meedingen naar de Betonprijs. Inzenders mogen met eenzelfde project in meerdere categorieën 
meedingen. Hiervoor dient de inzender de aanmelding per categorie opnieuw in te dienen, met 
telkens een voor de betreffende categorie passende motivatie. Desondanks staat het de jury vrij om 
een inzending in een andere categorie in te delen dan waarin deze is ingediend. 
 
4.9 Vakjury 
Jurering voor de prijs genoemd bij 4.1 geschiedt door een vakjury. De jury heeft tot taak om:  

• te beoordelen of de inzendingen aan de voorwaarden voor deelneming voldoen;  

• de inzendingen kwalitatief te beoordelen aan de hand van de doelstelling in 1.2; 

• vast te stellen welke projecten voor een prijs in aanmerking komen en welke projecten 
genomineerd worden. 

De wijze waarop de jury de ingezonden projecten beoordeelt en de verdeling van de taken daarin 
bepaalt de jury zelf. De motivering voor het toekennen van een Betonprijs c.q. eervolle vermelding 
stelt de voorzitter op aan de hand van het door de secretaris opgestelde verslag van de beoordeling. 
 
4.10 Nominaties 
De vakjury nomineert per categorie vier inzendingen die meedingen naar de Betonprijs. De jury maakt 
tijdens het Betonprijsdiner in de Van Nellefabriek in Rotterdam op 13 november 2019 bekend welke 
van deze genomineerden per categorie de winnaar is. 
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 4.11 Kwaliteit 

Als de inzendingen binnen een bepaalde categorie niet van voldoende kwaliteit zijn, kan besloten 
worden om geen enkele inzending te nomineren voor de Betonprijs 2019. Het staat de jury verder vrij 
om een eervolle vermelding toe te kennen. 

 
 4.12 Toekomstprijs 

Studenten van mbo-, hbo- en wo-instellingen worden via een nader bekend te maken kanaal 
uitgenodigd te stemmen op de genomineerden. Alle genomineerden maken hiermee kans op een 
extra Toekomstprijs.  
 

 
5.  SLOTBEPALINGEN  

5.1  Correspondentie 
Over de inzendingen, jurering, uitslag, publicatie en/of expositie wordt niet gecorrespondeerd.  

  
5.2  Verantwoordelijkheid 
De bij 1.1 genoemde organisator is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de 
inzendingen.  

  
 5.3 Vrijwaring 

Eenieder die door inzending meedoet aan de Betonprijs 2019 vrijwaart de onder 1.1 genoemde 
organisator van alle aanspraken van derden (inclusief de Belastingdienst) met betrekking tot inbreuk 
op hun rechten en/of uit hoofde van onrechtmatige daad, welke het gevolg kan zijn van 
openbaarmaking van de inzending of delen daaruit.   
 
5.4 Uitreiking 
De onder 1.1 genoemde organisator behoudt het recht om een of meerdere prijzen niet uit te reiken 
of om de gehele uitreiking te doen vervallen. Indien de gehele uitreiking vervalt, wordt van de  
deelnamevergoeding €225,- (incl. btw) gerestitueerd.  


