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Inleiding 
 
In aanloop naar de beurs Architect@Work 2017 te Kortrijk organiseren C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan 
(WTCB Cluster BIM partners)  samen een BIM-wedstrijd. Vele bouwprofessionals in de Vlaanderen hebben zeker 
ontwerpen en realisaties waar ze graag even mee uitpakken. C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan voorzien een 
leuke prijzenpot en de beste realisaties worden ook tentoongesteld op de gezamenlijke stand op 
Architect@Work in Xpo Kortrijk, 27 en 28 april. Op die manier komt u ook op een leuke manier in de picture bij 
collega-bouwprofessionals én professionele bouwheren. 
  
C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan geven een aantal prijzen weg voor de beste inzendingen: als eerste prijs een 
Fujitsu LIFEBOOK U757 (ter waarde van 1400 €), als tweede en derde prijs een BONGO-waardebon van 200€, 
maar ook de volgende genomineerden bekomen een BONGO-waardebon van 140€. Neem deel aan deze BIM-
wedstrijd en trakteer uzelf op een leuke verrassing! 
 

Wedstrijdreglement 

1. Organisatie 

 
Door deelname aan deze wedstrijd georganiseerd C3A, BIMplan, N² ’t Kwadraat en WTCB Cluster BIM (verder 
de “organisatie” genoemd) verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement, alsook met elke 
beslissing die organisatie in dit kader neemt. De organisatie van de wedstrijd berust bij: 
  
C3A nv BIMplan cvba N² ’t Kwadraat  
Jos Vandamme Jan Van Sichem Nic Kerkhof  
Tramstraat 57 Hoek 76 Leliestraat 5  
9052 Gent-Zwijnaarde 2850 Boom 8880 Rollegem-Kapelle  
 
De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in 
te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatie kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld 
worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting 
dan ook vanwege de organisatie.  

2. Deelnemen 

 
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Aan deze wedstrijd mogen alle in België gedomicilieerde (rechts)personen 
professioneel actief in de bouw deelnemen (architecten, studiebureaus, ontwerpers, ingenieurs,…). Niet in 
Belgie gedomicilieerde (rechts)personen kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.  
 
Deelnemen aan deze wedstrijd kan alleen op de manier die vermeld wordt bij de wedstrijd in kwestie. Ongeldig 
zijn alle inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld bij de wedstrijd, evenals inzendingen waar 
de nodige contactgegevens van de deelnemer zoals gevraagd in de wedstrijd ontbreken. 

3. Wedstrijd-thema: hoe BIMt u het via de Cloud ?…  

 
Deze BIM-wedstrijd focust op BIM-projecten dia o.a. uitgewerkt zijn met Autodesk REVIT, waar specifiek de 
Autodesk Cloud-faciliteiten bij te pas gekomen zijn.  Uiteraard komen speciale architecturale ontwerpen graag 
in de kijker, maar ook eventuele ingenieuse technische (BIM-) oplossingen. Zie o.a. deze C3A-workshop-
aankondiging BIM 360 met een opsomming van typische Cloud-faciliteiten die ingezet werden: 

Bijv. : Cloudrendering / Revit Live / Recap 360 / Insight 360 / BIM 360 Team / C4R / … 
zie o.a. deze webpagina http://www.c3a.be/software/autodesk-bim360 met meer details ivm deze oplossingen 

Voor elke inzending verwachten we minstens één synthese-beeld op één blad A1, samen met een beknopte 

omschrijving en verduidelijking van het project met specifiek wat uitleg ivm de toegepaste Cloud-faciliteit(en) 
(max. één blad A4). Aanvullend kunnen uiteraard ook 3D-bestanden (t.e.m. Pano-beelden en LIVE-animaties) 
ingestuurd worden, die kunnen gepresenteerd worden op Architect at Work en/of op de websites van de 
organisatoren van deze wedstrijd.. 

  

mailto:info@c3a.be
http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-bim-360-workshop
http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-bim-360-workshop
http://www.c3a.be/software/autodesk-bim360


BIM-wedstrijd Architect@Work2017 

hoe BIM’t u het via de Cloud ? 

C3A – Tramstraat 57 – 9052 Gent-Zwijnaarde – 09/2202101 – info@c3a.be 

4. Indienprocedure & deadlines 

 
Het indienen van de deelnemende projecten is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 21 april 2017. Daarna bent u 
onherroepelijk te laat.  
 
Het indienen zelf kan digitaal via de portaalsite C3A.net (Autodesk Cloud portaalsite), maar een inzending mag 
ook gewoon per email en/of WeTransfer toegestuurd worden naar info@c3a.be  ….  Om in te loggen op C3A.net 
heeft u een (gratis) login nodig. Ondertussen zijn al meer dan 3000 bouwprofessionals geregistreerd op het 
C3A.net cloud-platform, maar mocht u nog geen login hebben, kan u die gratis bekomen via C3A. 

5. Digitaal aanleveren en File-Formaten 

 
Alle deelnemende projecten worden dus enkel digitaal ingediend. U hoeft geen plots te versturen of verzenden, 
enkel een digitale PDF op A1 en A4 (en/of andere digitale bestanden, zoals een pano-rendering of een LIVE-
bestand) te uploaden op C3A.net. Aanvullend wordt ook een korte tekst (beschrijving project, gebruikte BIM-
via-de-Cloud techniek e.d. ) van maximum 1 blad A4 erbij verwacht, dit mag in Word of in PDF-formaat. 
 
Om een goede plot van de A1 te garanderen (zeker voor de genomineerden op Architect@Work) vragen wij u 
uw 2D-plotfile aan te maken met 300 dpi. Als papierformaat definiëren we een A1 die zowel liggend als staand 
volgens uw voorkeur kan ingediend worden.  

6. Eigendoms- en publicatierecht 

  
Het publicatierecht van elke ingezonden realisaties komt toe aan de organisatie. De organisatie is bijgevolg vrij 
om de realisaties op de website te zetten, te verwerken in publicaties, … mits natuurlijk de vermelding van de 
naam van de ontwerper en indiener van de realisatie.  

7. Nominatieprocedure & jury 

 
Na Architect@Work stelt de organisatie vanaf mei de genomineerde werken tentoon op C3A.net en de partners 
websites.  
 
De organisatie selecteert minstens ZES inzendingen als nominatie voor de prijzen. Deze realisaties 
komen afgedrukt op de stands van C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan terecht op Architect@Work. De indieners 
van de genomineerde plotlayouts worden nog voor de Architect@Work beurs via email op de hoogte gebracht. 
De drie hoofdwinnaars (nr. 1, 2 en 3 ) worden pas bekend gemaakt nà architect@Work (zie verder).  

8. Selectie winnaars op Architect@Work2017 

 
De uiteindelijke hoofdwinnaars (nr. 1, 2 en 3 )  zullen gestemd worden op Architect@Work. Immers, alle 
bezoekers aan de stand van C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan tijdens Architect@Work 2017 krijgen de 

mogelijkheid hun stem uit te brengen op de beste inzendingen. Stemmen doet u trouwens niet zomaar, want 
voor elke bezoeker op de stand die zijn stem uitbrengt, is nog iets extra’s voorzien: 
 

     
voor de bezoekers die stemmen op de stand verloten we  

per dag een professionele CANON EOS 1300D, prijs beschikbaar gesteld door CANON 
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9. Prijzenpot 

 
C3A, N² ’t Kwadraat  en BIMplan geven een aantal prijzen weg voor de beste 
inzendingen: als eerste prijs een Fujitsu LIFEBOOK U757 (ter waarde van 1400 
€), als tweede en derde prijs een BONGO-waardebon van 200€, maar ook de 
volgende genomineerden bekomen een BONGO-waardebon van 140€.  

 
 
Kortom: alle genomineerden die gepresenteerd worden op de 
Architect at Work beurs hebben prijs !   

10. Bekendmaking winnaars 

Na Architect@Work 2017 maakt de organisatie de winnaars bekend. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
Dit kan per e-mail, schriftelijk of telefonisch gebeuren.  

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. 
Gewonnen prijzen worden door de organisatie afgegeven aan de winnaars of verzonden naar een door de 
winnaar opgegeven adres in België. 

De via deze wedstrijd te winnen prijzen worden door leveranciers ter beschikking gesteld. Indien deze 
leveranciers in gebreke blijven is de organisatie gemachtigd om de gewonnen prijs te vervangen door een 
andere prijs met een vergelijkbare waarde. 

11. Geschillen 

 
Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt men alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die 
de organisatie in het kader ervan treft. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van 
de deelnemer. 
 
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 
verplichting dan ook vanwege de organisatie. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats. 
 
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatie de 
toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd 
en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.  
 
 

12. Voorbeeld van een mogelijk inzending 

 
C3A-gebouw uitgewerkt met REVIT  
afgewerkt met 3ds MAX Design+Photoshop 
zie http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/metamorfose-c3a-gebouw 
voor extra uitleg 
 
 
 
 
Zie ook de resultaten van de voorgaande wedstrijd op 
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/architect-work-2015-verslag  
om ideëen op te doen. 
 
 
 
 
Voor meer details : zie 
http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/architect-work-2017 
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