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Voorwaarden voor Deelname  

1.1 Wie mogen meedoen aan de Tiny Building Deventer Design Contest? 

Alle Deventenaren (inwoners, maar ook daarbuiten) die geïnteresseerd zijn in het onderwerp kunnen 
zich aanmelden. Creatieve (toekomstige) Deventenaren, inwoners, scholieren en studenten, artiesten, 
kunstenaars en andere professionals dagen we uit een ontwerp te maken. De voorwaarden voor de 
ontwerpen zijn bewust ruim gehouden om dromen en goede ideeën de ruimte te bieden.  
 
Een onafhankelijke deskundige jury zal aan hand van vooraf opgestelde criteria uit alle inzendingen de 
zeven ontwerpen selecteren die het beste scoren. Deze zeven deelnemers dingen mee naar de 
Publieksprijs en krijgen de mogelijkheid op 19 november 2022 hun ontwerp te presenteren aan de jury. 
Op 19 november 2022 kiest de jury ook de winnaar van de Vakjuryprijs.  

1.2 Wat kan je winnen? 

 
Publieksprijs 
De winnende inzending van de Publieksprijs ontvangt een geldprijs van € 500,-.  
 
Prijs deskundige jury 
Voor het winnende ontwerp van de vakjury stelt Antea Group 2 dagen deskundige ondersteuning 
beschikbaar voor advisering en de definitieve uitwerking van het ontwerp. Wanneer er binnen 2 jaar 
wordt overgegaan tot de realisatie van het Tiny Building, stelt Antea Group een tegemoetkoming in de 
materiaalkosten beschikbaar van nog eens € 5.000,- excl. btw. 

1.3 Contact en vragen 

De communicatie tijdens de prijsvraag verloopt volledig digitaal via https://anteagroup.nl/tiny-building-
deventer. Eventuele vragen kunnen via het contact- en vragenformulier op de website worden 
ingestuurd.  
 

Reglement 

Bij indienen van het ontwerp gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:  

 

• Het is deelnemers toegestaan meerdere ontwerpen in te dienen.  

• De uitschrijver van de contest heeft dit document met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is 
het mogelijk dat dit reglement of één van de overige documenten die tot de prijsvraagdocumentatie 
behoren, onduidelijkheden bevat. De uitschrijver roept deelnemers op om geconstateerde 
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo spoedig 
mogelijk, doch niet later dan 15 oktober 2022, te melden aan de vermelde contactpersoon, zodat de 
uitschrijver tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraagdocumentatie daar waar nodig aan te passen. Indien 
deelnemers melding nalaten, kan door deelnemers na 15 oktober 2022 geen beroep worden gericht 
tegen de hiervoor vermelde onduidelijkheden.  
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• Aan uitsluiting van deelname aan de prijsvraag, op grond van het niet voldoen aan de randvoorwaarden 
of indieningsvereisten kunnen door deelnemers geen rechten op enige vergoeding van kosten of schade 
worden ontleend. 

• Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de prijsvraag betrokken zijn, niet toegestaan in de 
publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijsvraag, voordat Antea Group dit heeft 
gedaan. 

• Over de beoordeling van de jury en de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd. 

• De uitschrijver heeft het recht de namen van de deelnemers bekend te maken met het uitbrengen van het 
juryrapport. Aan het rapport wordt een lijst van alle deelnemers toegevoegd. De deelnemers gaan door 
hun inzending akkoord met een eventuele publicatie van die lijst met hun naam.   

• De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom doch niet het geestelijke eigendom van de inzendingen. 
Antea Group is gerechtigd inzendingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden met betrekking tot de 
prijsvraag, zonder dat daar nadere goedkeuring van de deelnemers of het verstrekken van een vergoeding 
voor nodig is. Daarbij kan gedacht worden aan een tentoonstelling, onderzoek, documentaire en/of een 
publicatie. De deelnemers verplichten zich medewerking te verlenen aan dergelijke publiciteit. Voor 
andere publicitaire doeleinden buiten het geheel van de prijsvraag is toestemming van de betreffende 
deelnemers vereist. 

• Werknemers van Antea Group kunnen niet deelnemen aan de prijsvraag. 

• Antea Group, als uitschrijver van deze prijsvraag, behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag 
om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten of geen winnaar aan te 
wijzen, zonder dat daartoe een verplichting of kostenvergoeding aan de deelnemers ontstaat. 

 

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring 
 

https://anteagroup.nl/algemene-voorwaarden

