
Reglement Bike Brussels Awards 2017 

Artikel 1 - Organisator van de wedstrijd  

De Bike Brussels Awards worden georganiseerd door Pro Velo in het 

kader van het fietssalon Bike Brussels 2017. 

Artikel 2 - Duur van de wedstrijd  

Kandidaturen kunnen worden ingezonden tot 20 augustus 2017, 

middernacht.  

Artikel 3 - Wedstrijdprijzen  

De winnaars in elke categorie (gemeenten, ondernemingen, start-ups, scholen) ontvangen een 

Award. Daarnaast wordt de winnaar in de categorie ‘gemeenten’ een studiedag aangeboden voor vijf 

personen in Gent. De winnaar in de categorie ‘school’ krijgt een circusvoorstelling (in het teken van 

de fiets) aangeboden. Deze vindt plaats in de school en op een datum die later met de winnende 

school wordt bepaald. De winnaar in de categorie ‘bedrijven’ krijgt de kans om een videofragment op 

te nemen dat hun project in de kijker zet. De winnaar in de categorie ‘start-up’ krijgt de kans op een 

gratis stand op Bike Brussels 2018. 

Artikel 4 – Deelnemen aan de wedstrijd  

Om zich geldig kandidaat te stellen, moet de deelnemer: 

- de vragenlijst invullen die hiervoor is voorzien; 

- nadat de vragenlijst is ingevuld minimaal vier foto’s die het project illustreren naar het 

volgende e-mailadres sturen: bikebrusselsawards@gmail.com; 

- hun kandidatuur bezorgen vóór 20 augustus 2017, middernacht;  

- het project van een Brusselse organisatie of een project met een bereik in het Brussels 

Gewest voorstellen.  

- een project voorstellen dat werd gelanceerd door een school, een onderneming (of 

overheidsdienst of organisatie), een gemeente, of een start-up;  

- een project voorstellen dat lopende is op de datum van de kandidaatstelling of dat al is 

uitgevoerd:  

o De categorie ‘scholen’: tijdens het schooljaar 2016-2017.  

o De categorie ‘gemeenten’: sinds het begin van de gemeentelijke legislatuur (2012) 

o De categorie ‘ondernemingen’: sinds 2013  

o De categorie ‘start-ups’: sinds 2015 (opstart van de activiteiten)  

Opmerking: kandidaten kunnen verschillende projecten naar voren te schuiven.  

Artikel 5 – Deelnemers  

De organisator houdt zich het recht voor om inzendingen te weigeren indien het formulier niet naar 

behoren of niet tijdig werd gevuld of als er geen foto’s worden verzonden.  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

De jury bestaat uit Pro Velo, professionals uit de fietssector, individuen die zich met de fiets 

verplaatsen en vertegenwoordigers van de Brusselse overheden. Zij zal alle geldig ingezonden 

kandidaturen onpartijdig en objectief beoordelen.  
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Artikel 7 – Aansprakelijkheid  

In elke categorie worden specifieke beoordelingscriteria toegepast voor de winnaars. Kandidaten 

kunnen tussen 0 en 10 punten scoren op elk criterium. De kandidaat die in zijn categorie de meeste 

punten verzamelt, is de winnaar.  

De criteria voor de categorieën ‘gemeenten’, ‘scholen’, ‘ondernemingen’:  

- Modal shift: leidde het project ertoe dat mensen die zich niet of amper met de fiets 

verplaatsten, wel op de fiets sprongen en het aantal fietsers deden toenemen? Heeft dit het 

modale aandeel van de fiets verhoogd, en (in het bijzonder) het modale aandeel van de auto 

verlaagd? 

- Innovatie: was het een vernieuwend en origineel project? Heeft de aanpak van het project 

het gebruik van de fiets op een nieuwe en originele manier ontwikkeld? 

- Vrijwilligheid: heeft het dynamisme van de projectleiders en de betrokkenen ertoe geleid dat 

het project een nog groter succes werd? Heeft het project, met andere woorden, ook succes 

bij een breder publiek dankzij het dynamisme van de projectleiders? 

Criteria voor de categorie ‘start-ups’: 

- Modal shift: leidde het project ertoe dat mensen die zich niet of amper met de fiets 

verplaatsten, wel op de fiets sprongen en het aantal fietsers deden toenemen? Heeft dit het 

modale aandeel van de fiets verhoogd, en (in het bijzonder) het modale aandeel van de auto 

verlaagd? 

- Innovatie: was het een vernieuwend en origineel project? Heeft de aanpak van het project 

het gebruik van de fiets op een nieuwe en originele manier ontwikkeld? 

- Imago van de fiets: gaf het project de fiets een positief en modern imago? Draagt het project, 

met andere woorden, indirect bij aan de algemene ontwikkeling van de fiets, aan de hand 

van het uitgedragen beeld ervan? 

Artikel 9 - Communicatie 

Door zich kandidaat te stellen krijgt de organisator van de Bike Brussels Awards de toestemming om 

over deze kandidaatstelling en het ingediende project te communiceren.  

Artikel 10 - Overige bepalingen  

De organisator houdt zich het recht voor om de wedstrijd en/of de uitvoering ervan en/of dit 

reglement aan te passen behoudens omstandigheden buiten zijn wil. Elke situatie die niet specifiek in 

dit reglement wordt vastgesteld, zal worden besloten door de organisator. Er is geen beroep mogelijk 

tegen beslissingen van de organisator, die moeten worden geaccepteerd als definitief en bindend. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

Deelnemers die dit reglement overtreden, kunnen op elk moment van de wedstrijd worden 

uitgesloten zonder voorafgaande kennisgeving.  

Op initiatief van Pro Velo, met de steun van : 

 

 


