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De wedstrijd “1.2. Tree” en uitreiking van de “1.2. Tree Award 2022”, op Green 2022, zal volgens onderstaande 
regels uitgevoerd worden: 
 
 

1. Algemene omschrijving 
 

De komende editie organiseert Green (van 25 tot en met 27 september 2022, organisator: Easyfairs Belgium, 
waarvan maatschappelijke zetel gevestigd is te 9051 Gent, Maaltekouter 1) de 1.2. Tree Award 2022 voor de 
tuinarchitect, tuinaannemer en boomkwekerijsector. U als boomkwekerij, tuinaannemer of tuinarchitect kan 
zich gratis inschrijven met een opvallend project of realisatie waarbij de focus ligt op opvallende integratie  van 
bomen in verscheidenen projecten. 
 

Voor de editie van 2022 gebeuren de inschrijvingen in 3 categorieën: 
1. Privaat project 
2. Publiek project (steden, gemeenten, …) 
3. Semi-privaat project (ziekenhuizen, woonzorgcentra, rusthuizen, scholen, parkings, …) 

 

Alle projecten worden tijdens de vakbeurs op een opvallende manier aan het publiek gepresenteerd op de 
beursvloer. Een vakjury zal deze projecten beoordelen en quoteren volgens een aantal vaste criteria. Er 
worden drie laureaten verkozen, telkens 1 winnaar per categorie. Het winnende project krijgt de 1.2. Tree 
Award 2022 van de organisatie van Green uitgereikt in het bijzijn van de vakpers. 
 

2. Deelnemers 
 

De projecten voor de wedstrijd 1.2. Tree Award 2022 kunnen enkel ingediend worden door tuinaannemers, 
tuinarchitecten of boomkwekerijen. 
 
De inschrijving kan gebeuren vanaf de lanceerdatum (mei 2022) uitsluitend via www.green-expo.be en dient 
ingediend te worden vóór 08/07/2022 om 23u59. Na dit tijdstip wordt de inschrijvingsmodule afgesloten en 
kunnen projecten niet meer aangemeld worden. 
 
Voor elk project dient er steeds een samenwerking te zijn tussen de tuinaannemer of tuinarchitect en een 
boomkwekerij of vice versa. Dit betekent dat een project steeds met akkoord van beide partijen ingediend 
wordt. Diegene die het project aanmeldt (tuinaannemer, - architect of boomkwekerij) is de uiteindelijke 
‘deelnemer’. De deelnemer hoeft geen exposant van de beurs Green te zijn. 
 
Deze wedstrijd wordt in de sector kenbaar gemaakt via emailings, de website en publicaties en advertenties in 
vakliteratuur. 
 
Bij de inschrijving dienen minimaal drie duidelijke foto’s (min 300 dpi) toegevoegd te worden. Meerdere foto’s 
genieten uiteraard de voorkeur en maken het de jury makkelijker om een project te beoordelen. 
 

http://www.green-expo.be/
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Uw deelname is pas aangemeld indien u de inschrijving volledig ingevuld heeft. Hierbij ontvangt u een 
bevestiging via e-mail. 
 
Deelnemen kan enkel en alleen mits aanvaarding van de wedstrijdvoorwaarden. Het is niet mogelijk om op 
een andere wijze aan deze wedstrijd deel te nemen dan beschreven in dit document. 
 
3. Project 

 

Het project dient een bestaand én gerealiseerd project te zijn waarbij het gebruik van bomen beeldbepalend is. 
De tuinarchitect of tuinaannemer stond hierbij in voor het plan en/of de aanleg, de betrokken boomkwekerij 
is de leverancier van de bomen. 
 

Bomen vormen hierbij dus echt de basis van het ontwerp of project: We denken hierbij concreet aan: 
- Renovatieprojecten waarbij oude, bestaande bomen geaccentueerd worden 
- Nieuwe tuinaanlegprojecten waarbij een boom of bomen opvallende elementen vormen 
- Grillige boom- of snoeivormen of solitaire bomen als specifiek karakterelement 
- Bomen die een specifieke functionele toepassing hebben (afscheiding, schaduw, boomhut, 

nestkastjes, biodiversiteit,…) 
- Boompartijen die zéér expliciet de structuur van een tuin- of parkontwerp bepalen 
- Bomen in grote potten, in toepassingen op terrassen, stadstuinen, kleinere oppervlaktes,.. 

- … 
 
Het project mag niet opgeleverd zijn vóór 2017 (maximaal vijf jaar oud). Men mag per deelnemer eveneens 
meerdere projecten indienen. Wanneer eenzelfde project meermaals zou ingediend worden, wordt het eerst 
ingediende (op basis van tijdstip en datum van aanmelding) geselecteerd voor beoordeling. Het project mag 
een realisatie zijn uit zowel de particuliere, openbare als bedrijfsmarkt. 
 
 
4. Communicatie en promotie van alle projecten 

 

Alle weerhouden projecten worden uniform op de beurs Green aan de beursbezoekers voorgesteld. Hiervoor 
wordt per deelnemer een uniforme presentatie aangeboden, met een uniforme vermelding van het project, 
de indiener (zowel tuinarchitect, tuinaannemer als de boomkwekerij). 
 
De deelnemer ontvangt voor zijn project(en) eveneens een uniforme, digitale fotofiche met vermelding van 
zowel de tuinaannemer/-architect als de betrokken boomkwekerij. De deelnemer kan hiermee zijn project 
kenbaar maken bij klanten, relaties via commerciële communicatie en social media. Op deze manier kan er zelf 
promotie gemaakt worden voor de publieksprijs. 
 
Alle weerhouden deelnemers worden eveneens vermeld op de website van Green. 
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Green communiceert naar de vakpers over de wedstrijd, de deelnemers en de respectievelijke projecten. 
 
Tijdens de vakbeurs Green wordt de 1.2. Tree Award 2022 uitgereikt. Dit gebeurt op maandag 26 september 
tijdens de Green Night om 17u30 in The Green Speaker zone in hal 1. De deelnemers kunnen hun klanten 
en relaties digitale uitnodigingen versturen voor deze prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking worden de 
drie eerste laureaten en hun respectievelijk project uitvoerig besproken en voorgesteld. 
 

In de bepalingen waarin dit reglement niet voorziet kan het jurycomité steeds vrij beslissen. 
 
 
5. Beoordeling en  jury 

 

Bij minimaal 6 inschrijvingen stelt Green een vakjury samen van representatieve vertegenwoordigers uit de 
tuinaanleg- en boomkwekerijsector. Deze vakjury beoordeelt de inschrijvingen uitsluitend op de criteria 
aangegeven in dit artikel. Juryleden kunnen zelf niet deelnemen aan deze wedstrijd. 
 
Alle ontvangen inschrijvingen worden na afsluiting van de inschrijvingen door de vakjury van Green naar 
waarde beoordeeld en goedgekeurd. Indien de jury van oordeel is dat projecten niet aan de minimale 
kwaliteitsnorm voldoen heeft de jury het recht deze inschrijvingen uit de wedstrijd te weren. Alle 
weerhouden projecten worden verder beoordeeld op volgende 5 criteria en dit per categorie: 
 

1. Beoordeling van het belang van de boom/bomen in het project. 
2. Creativiteit en vernieuwing: hoe wordt/worden de boom/bomen geïntegreerd in het 

project: nieuwe invalshoeken, toepassingen, creatief ontwerp, resolute keuzes, 
boomkeuze… 

3. Balans en beoordeling van het ganse project: evenwicht, lange termijn, functionaliteit en 
duurzaamheid. 

4. Integratie met de bestaande omgeving. 
5. Technische uitvoering en beheer: respecteren van het  vakmanschap 

 
Elk criterium krijgt maximaal 15 punten. De jury beoordeelt deze 5 criteria dus op een totaal van 75 punten. 
 
Daarnaast worden op de website van Green alle deelnemende projecten vermeld vanaf deze ingeschreven 
zijn. Op maandag 19/9/2022 om 12u00 worden de 5 projecten met meeste “likes” bijkomende punten 
toegewezen (publieksprijs): Van hoogst naar laagst respectievelijk 25 punten, 20 punten, 15 punten en 10 en 5 
punten. 
 
De punten van de vakjury samen met de punten toegekend via de publieksprijs geven de uiteindelijke 
eindscore (op 100 punten). Het project met het hoogst aantal punten wordt als winnaar aangeduid van de 
1.2. Tree Award 2022 binnen zijn categorie. De drie winnaars (voor de 3 categorieën) worden tijdens Green 2022 
bekend gemaakt. 
 

Bij minder dan 6 inschrijvingen heeft de beursorganisatie het recht om deze wedstrijd te annuleren. 
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6. Laureaten en  prijzen 

 
De laureaat met de hoogste score wint hierdoor de 1.2. Tree Award 2022. Dit omvat persaandacht in het 
vakmagazine CG Concept en de kanalen van Groen Groeien. De prijs is op geen enkele manier inruilbaar, 
noch in contanten noch tegen andere voordelen in natura. De prijs is evenmin overdraagbaar aan derden. 
 
Over de uitslag en de afhandeling kan niet worden gediscussieerd. De winnaar is bij het afsluiten van de 
puntenoptelling definitief en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. Eveneens betwistingen van de 
voorwaarden zullen niet in overweging genomen worden. 
 
 

7. Reglement 
 

De deelname aan deze wedstrijd houdt de totale aanvaarding in van alle clausules van dit reglement, net als alle 
beslissingen die de organisatoren zouden kunnen treffen om deze wedstrijd correct te laten verlopen ook in 
geval van  overmacht. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en op alle mogelijke manieren in te grijpen, 
mocht hij dat nodig achten om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. Hij behoudt zich tevens 
het recht voor de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande aankondiging. De organisator 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen 
in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van e-mails. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook 
vanwege Easyfairs Belgium NV. De organisator kan dus op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit 
reglement door vermelding in dit reglement. Dit is bovendien te allen tijde raadpleegbaar op de website. 
 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Easyfairs Belgium NV zich uitdrukkelijk het recht de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Easyfairs 
Belgium NV uit te sluiten zonder hiervoor het nodige bewijsmateriaal te moeten voorleggen. 
 
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten, ongevallen en/of willekeurige schade als 
gevolg van deelname aan de 1.2. Tree Award 2022 en/of door het winnen van een prijs ongeacht de aard  of 
oorzaak. Tevens kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van 
welke aard ook, storingen in het internetverkeer of problemen met de website. 
 

Alle geschillen en betwiste gevallen met betrekking tot de interpretatie van onderhavige 
gebruiksvoorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de sociale zetel van ‘de organisator’ en zullen door 
de organisator behandeld en beslecht worden. Dit kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. 
 
Over het verloop van de wedstrijd, de winnaar, noch over de toekenning van de prijs kan worden 
gecommuniceerd. 
 
De meegedeelde persoonsgegevens van de kandidaten worden behandeld conform de wet tot bescherming 
van de persoonlijk levenssfeer. De kandidaten hebben uiteraard te allen tijde inzagerecht in hun gegevens en 
kunnen, indien dit nodig is, aanpassing of schrapping aanvragen bij Easyfairs Belgium, de ‘organisator’. 
 


