WEDSTRIJDREGLEMENT
De VKG Architectuurprijs 2015/2016 is verdeeld in twee categorieën: Renovatie
en Nieuwbouw. Evenals bij voorgaande edities wordt er dit jaar ook de VKG
Publieksprijs toegekend. De VKG Architectuurprijs 2015/2016 heeft als criterium:
opgeleverde projecten waarin op een intelligente en overtuigende manier
duurzaamheid, uitvoeringstechniek en esthetiek bij elkaar zijn gebracht. De
verschuivende opgave naar de bestaande bouw en de transformatie en renovatie
ervan stelt nieuwe eisen aan architectonische oplossingen. De VKG wil als
belangenbehartiger van de kunststof gevelelementen industrie met de prijsvraag
op een positieve manier binnen deze opgaven de aandacht vestigen op het
kunststof kozijn als een serieus alternatief voor andere kozijnmaterialen. De
doelgroep voor de categorie bestaat uit architecten, architectenbureaus en
opdrachtgevers.
De inschrijving start op 1 juni 2015.
PROGRAMMA VAN EISEN
Zowel de nieuwbouw- als de renovatieprojecten dienen tussen januari 2013 en
oktober 2015 te zijn of worden opgeleverd. In het project dienen kunststof
gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) een inspiratie te vormen voor zowel
de architectonische vormgeving als de verbetering van de duurzaamheid en de
uitvoeringstechniek van het project. Tevens zal de jury het proces nadrukkelijk in
de beargumenteerde keuze voor kunststof gevelelementen mee laten wegen. De
kunststof gevelelementen dienen samengesteld te zijn uit profielen van de hierna
volgende systeemmerken:
Deceuninck, Gealan, Kömmerling, K-Vision, Schüco, Trocal of Veka
De kunststof gevelelementen dienen samengesteld te zijn door bij de VKG
aangesloten fabrikanten (assembleurs), conform de laatste ledenlijst op de
website:
www.vkgkozijn.nl
DE WEDSTRIJDREGELS
Namen en adressen
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam VKG Architectuurprijs 2014/2015.
De prijs wordt uitgeschreven door de Vereniging Kunststof Gevelelementen
industrie (VKG) in samenwerking met de Architect en BIM media. Namens de
uitschrijvers treedt als contactpersoon op de heer ir A.J. Zegelaar, directeur VKG.
Doelstelling
De VKG en de Architect willen met de prijsvraag aandacht vragen voor alle
kwaliteiten en duurzaamheidaspecten van kunststof gevelelementen bij
professionele besluitvormers in de bouw en architecten in het bijzonder.
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Deelnemers
Deelname staat open voor architecten, architectenbureaus en opdrachtgevers.
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun organisaties, evenals
degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van
de prijsvraag.
Inschrijving als deelnemer
Inschrijving als deelnemer geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de
website van de VKG: www.vkgkozijn.nl
Alleen volledig ingevulde formulieren, voorzien van minimaal vier foto’s van het
project en een beargumenteerde keuze voor kunststof gevelelementen, worden
in behandeling genomen. In woord en beeld moet een goede en professionele
indruk worden gegeven van het gerealiseerde project.
Tevens dient minimaal een tekening in pdf formaat meegezonden te worden die
inzicht biedt in de detaillering van de gevel.
VKG Publieksprijs
Na sluiting van de inschrijving worden vijf ingezonden projecten voor de
publieksprijs genomineerd. Deze worden vervolgens gepubliceerd op de VKG
website. Bezoekers van de website kunnen (eenmalig) stemmen op hun favoriete
project. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Deze wordt
samen met de andere prijzen bekend gemaakt tijdens de feestelijke
prijsuitreiking op begin december.
Tijdschema van de prijsvraag
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema:
Half mei
Lancering prijsvraag en start inschrijving
18 september
Sluiting inschrijving
9 oktober
Jurering vaststellen nominaties a.d.h.v. ingezonden stukken
23 oktober
Eindjurering a.d.h.v. videoboodschap genomineerden
begin december Bekendmaking prijswinnaars en prijsuitreiking.
Samenstelling jury
De jury bestaat uit: Gerben van Dijk (H-team), Reimar von Meding (KAW),
Marcel Blom (Benthem Crouwel Architects), Albert Zegelaar (VKG) en Harm
Tilman (de Architect). De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een
autonome en bindende uitspraak.
Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling let de jury zowel op esthetische aspecten als op de mate
waarin uitvoeringstechnische en ecologische problemen zijn opgelost. De
inzendingen worden beoordeeld op basis van de esthetische kwaliteit van de
toepassing van kunststof gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) in het
ontwerp. De verschuivende opgave naar de bestaande bouw en de transformatie
en renovatie ervan stelt nieuwe eisen aan architectonische oplossingen. De jury
zal nadrukkelijk de duurzaamheid en de uitvoeringstechniek in de
beargumenteerde keuze voor kunststof gevelelementen meewegen voor deze
opgaven.
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Juryrapport
Half december 2015 is het juryrapport beschikbaar. Het wordt gepubliceerd op
de website van de prijsvraag. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie
van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling en
geeft aan in welke ronde de niet bekroonde ontwerpen zijn afgevallen. Voor de
winnende inzendingen bevat het rapport een overzicht van wat de toetsing aan
	
  

de criteria heeft opgeleverd.
De jury zal per prijscategorie drie verschillende nominaties benoemen. Per
categorie wijst de jury een winnaar aan.
Publiciteit, publicaties en tentoonstelling
Het is juryleden niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die
inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig,
voordat het besluit door de uitschrijver is bekendgemaakt aan de prijswinnaars.
Aan de prijsvraag worden uiteenlopende publicaties gewijd, waarin ten minste de
ontwerpen van de winnaars aan bod zullen komen. Deelnemers geven VKG en
aangesloten leden het recht alle ingezonden stukken kosteloos en rechtenvrij te
gebruiken in uitsluitend publicaties met betrekking tot de prijzen.
Prijzen
Zowel bij de categorie Renovatie als de categorie Nieuwbouw en de VKG
Publieksprijs ontvangen het architectenbureau en de opdrachtgever een VKG
Award. Aan de prijzen is geen geldbedrag verbonden. De winnende projecten
worden besproken in het decembernummer 2015 van de Architect. De
prijsuitreiking wordt besproken in het februarinummer 2016van de Architect.
Verder zal veel publiciteit gegenereerd worden in de vakbladen en op hun
websites en via de vakgerelateerde social media.
Geschillen
Voorkomende geschillen - ook die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten
ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag, worden beslecht door een
geschillencommissie zoals omschreven in de ten tijde van de inzending geldende
algemene voorwaarden VKG.
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