INSCHRIJVINGFORMULIER VAN DE BELENOS PRIJS 2019
O Tijdelijk werk

O Permanent werk

CONTACTGEGEVENS VAN DE PROJECTLEIDER
Naam :
Rechtsform :

BTW nummer :

Volledig adres :
(straat, n°, postcode, gemeenschap)

Telefoon :

Fax :

Email :
Website :
Functie in het project :
(hoofdaannemer -eigenaar, ontwikkelaar-, architect, stedenbouwkundige, tuinarchitect, ingénieur, kunstenaar, ... )

Contactpersoon :
Naam :
Voornaam :
Titel / Functie :
Mobiele telefoonnummer :
Directe telefoonlijn :
Persoonlijke email :
(geen algemeen adres)

HET PROJECT : DE BELANGHEBBENDEN
De hoofdaannemer
Functie :
(eigenaar, ontwikkelaar)

Naam :
Rechtsform :

BTW nummer :

Volledig adres :
(straat, n°, postcode, gemeenschap)

Telefoon :

Fax :

Email :
Website :
Contactpersoon :
Naam :

Voornaam :

Titel / Functie :

De ontwerper
Functie :
(architect, stedenbouwkundige, tuinarchitect, ingénieur)

Naam :
Rechtsform :

BTW nummer :

Volledig adres :
(straat, n°, postcode, gemeenschap)

Telefoon :

Fax :

Email :
Website :
Contactpersoon :
Naam :
Titel / Functie :

Voornaam :

De kunstenaar
Naam :
Rechtsform :

BTW nummer :

Volledig adres :
(straat, n°, postcode, gemeenschap)

Telefoon :

Fax :

Email :
Website :
Contactpersoon :
Naam :

Voornaam :

Titel / Functie :

Andere belanghebbenden
Functie :
Naam :
Rechtsform :

BTW nummer :

Volledig adres :
(straat, n°, postcode, gemeenschap)

Telefoon :

Fax :

Email :
Website :
Contactpersoon :
Naam :
Titel / Functie :

Voornaam :

HET PROJET : SITUATIE
Exacte en gedetailleerde coordinaten van de situatie van de artistieke integratie
onderwerp van dit registratieformulier.
Exacte adres :
(straat, nr, postcode, gemeenschap)

Specifieke indicaties van plaats :
(begane grond, verdieping, hal, patio, plein, tuin, park, ...)

HET PROJECT : BESCHRIJVEND
Naam van het project :
Oorsprong van het project :

O Nieuwe artistieke integratie
O Renovatie van een bestaande artistieke integratie

Details over de oorspong van het projetct :
(integratie in een nieuw privaat of openbaar gebouw,
integratie in een bestaand privaat of openbaar gebouw,
integratie in een private of openbare buitenruimte, …)

Type artistieke integratie :
(materiaal, mobiel, ondersteuning, ...)

Afmetingen van de artistieke integratie :
(lengte, breedte, hoogte, diameter, ...)

Project agenda :
O Begin van het projectwerk :
O Einde van het projectwerk :
Motivering :
(bijlagen bij dit registratieformulier indien nodig)

Om imperatief en gelijktijdig met het huidige registratiebestand te versenden,
vijf foto's van het voorgestelde project. Het moeten foto's zijn van de in situ artistieke integratie
van het project en zijn omgeving, zodat de Jury de aard van het project volledig bregrijpt.
De foto's worden met een bijschrift in de volgende indeling verzonden :
naam_project_photo1, naam_project_photo2, naam_project_photo3, ...
De naam van het project moet identiek zijn aan de naam die wordt vermeld in dit
inschrijvingformulier in het gedeelte « Beschrijvend » hierboven.

De ondertekenaar van het ondertekenende project van dit inschrijvingformulier certificeert dat het
volledig en oprecht is. Door dit inschrijvingformulier in te dienen, erkent de projectleider alle rechten te
hebben om ermee door te gaan. Het zou de instemming hebben ontvangen van alle belanghebbenden
die daar genoemd worden die een bepaalde autoriteit hebben bij de realisatie van het project.
Door deze inschrijvingformulier voor de Belenos Prijs 2019 te ondertekenen, verklaart de projectleider
dat hij de Belenos Reglement 2019 heeft gelezen en volledig naleeft.
Geaccepteerd aan ………………………………, de………………………………………………
Handtekening van de projectleider :

Dit inschrijvingformulier en bijlagen moeten worden verzonden bij het secretariaat
van de Belenos Prijs per email op prize@belenos.brussels
uiterkijk op 31 juli 2019.

