Algemene voorwaarden ‘Groene Inspiratieprijs Gemeente Veere
2019’
Uitschrijver
Gemeente Veere, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.
Contactgegevens
De communicatie tijdens de procedure verloopt via AddVision Projectontwikkeling & management. De contactgegevens zijn: Joyce de Smit, joyce@add-vision.nl , tel. (06) 34
33 27 33 .
Deelnemers
Iedereen (binnen en buiten de gemeente Veere) kan een ondernemer nomineren. De
ondernemer dient gevestigd te zijn in de gemeente Veere.
Aanmelding
Iedereen kan in de periode van 2 september t/m 15 oktober 2019 kandidaten aanmelden
via het aanmeldformulier op de website www.veere.nl .
Een aanmelding bestaat uit de gegevens van de aanmelder (naam en contactgegevens),
de gegevens van de ondernemer die men nomineert (naam bedrijf, naam ondernemer,
contactgegevens) en een korte argumentatie waarom men de betreffende ondernemer
nomineert.
Beoordeling
Jurybeoordeling: een onafhankelijke jury beoordeelt de aanmeldingen inhoudelijk. De
aanmeldingen worden beoordeeld naar de mate waarin de genomineerde een bijdrage
levert aan de duurzaamheidsthema’s Natuur, Energie, Producten, Water, Landschap en
Inspirerend Vermogen. Een nadere beschrijving van de beoordelingscriteria is te vinden
op de website www.veere.nl
Samenstelling jury
De jury van de Groene Inspiratieprijs Veere 2019 is samengesteld uit (een
vertegenwoordiging van) gemeenteraad, gemeentelijke organisaties, ondernemers,
duurzaamheidsexperts en de winnaar van de vorige editie.
De coördinator van de jury Groene Inspiratieprijs Veere, Nathalie Goedhart-Leijnse, heeft
geen stemrecht.
Het lidmaatschap van de jury wordt uitgeoefend op persoonlijke titel.
Ingeval de jury tijdens de beoordeling geen overeenstemming bereikt over een of
meerdere nominaties wordt overgegaan tot stemming. Ieder jurylid verkrijgt in dat geval
1 stem. Bij stemming geldt dat men besluit met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan:
meer dan de helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet
tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij een staking van de stemmen kan de
juryvoorzitter (of zijn plaatsvervanger) besluiten tot een loting.
Indien er meerdere winnaars zijn, wordt het beschikbaar gestelde bedrag van € 10.000
verdeeld over de winnaars.
Contact
Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de jury over de prijs. Ieder contact of
poging tot contact in verband met deze prijs, zal bij kennisname daarvan tot uitsluiting
van (verdere) deelname aan de prijs leiden.
Bekendmaking uitslag
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in een juryrapport. Het juryrapport bevat
een overzicht van het verloop van het juryproces en een lijst van alle genomineerden.
Alle betrokkenen committeren zich aan de juryuitspraak. Over de uitslag van de
jurybeoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
Overige bepalingen
 De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijs om haar
moverende redenen geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat
daartoe een verplichting of kostenvergoeding aan de deelnemers ontstaat.
 De uitschrijver heeft dit document met de nodige zorgvuldigheid opgesteld.
Desondanks is het mogelijk dat dit reglement of één van de overige documenten
die tot de prijsdocumentatie behoren, onduidelijkheden bevat. De uitschrijver
roept deelnemers op om geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en
onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo spoedig mogelijk door te
geven aan de vermelde contactpersoon, zodat de uitschrijver tijdig in staat
gesteld wordt de prijsdocumentatie waar nodig aan te passen.
 Aan uitsluiting van deelname aan de prijsvraag op grond van het niet voldoen aan
de randvoorwaarden, de criteria of ongeoorloofd contact zoals beschreven in dit
Reglement, kunnen door deelnemers geen rechten op enige vergoeding van
kosten of schade worden ontleend.
 Het is genomineerden, 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 prijs, voordat de uitschrijver dit heeft gedaan.
 De uitschrijver heeft het recht de namen van de genomineerden bekend te maken
met het uitbrengen van het juryrapport. Aan het rapport wordt een lijst van alle
genomineerden toegevoegd.
 Op deze prijs is het Nederlands recht van toepassing.

